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Geachte heer/mevrouw, 

 
In uw bericht van 28 juni 2022 heeft u, namens uw cliënt, met een beroep op de 
Wet open overheid (hierna: Woo) verzocht om een dierenartsverklaring c.q. het 

medisch dossier inzake een last onder dwangsom welke is opgelegd met als 

gevolg dat onder meer het paard van uw cliënt een aantal weken elders is gestald.  
 
Procedure 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 5 juli 2022, met 

referentie Woo/2022/052. In deze brief is tevens de beslistermijn met twee weken 

verdaagd.  

 
Helaas is het niet gelukt binnen de wettelijke termijn op uw verzoek te beslissen. 

Daarvoor bied ik u mijn excuses aan. 

 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de Wet open overheid (Woo). Voor de relevante artikelen 

uit de Woo verwijs ik u naar bijlage 1. 

 

Inventarisatie documenten 

Naar aanleiding van uw verzoek heb ik informatie laten zoeken die op uw verzoek 

betrekking heeft. Hierbij zijn 6 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn 

opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.  
 
Besluit   

Ik heb besloten de informatie die u vraagt (deels) openbaar te maken, behalve de 
persoonsgegevens die erin staan en de gegevens die buiten de reikwijdte van uw 
verzoek vallen. Waarom ik deze gegevens niet openbaar maak, leest u verderop in 

deze brief.  
 
In bijlage 1 vindt u een opsomming van de artikelen uit de Woo die voor mijn 
besluit van belang zijn. 

 

Datum 11 augustus 2022 

Betreft Besluit op uw Woo-verzoek 

 

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

Vergunningen en Handhaving 
  

Mandemaat 3 

Assen 

Postbus 40225 

8004 DE  Zwolle  

www.rvo.nl 

Contactpersoon 

 

Woo-medewerker 

 

T 088 042 42 42 

Woo-unit@rvo.nl 

 
 

Onze referentie 

Woo/2022/052 

 

Bijlagen 

2 

 

Relatienummer 

- 
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Beoordeling van uw verzoek 

Uw verzoek gaat over publieke informatie die in één of meer documenten staat. 

Daarom is de Wet open overheid (Woo) van toepassing. Het uitgangspunt van 

deze wet is dat informatie in principe openbaar is voor iedereen. Alleen als er een 

uitzonderingsgrond aanwezig is, kan of mag informatie niet openbaar worden 

gemaakt. Deze uitzonderingsgronden staan in artikel 5.1 van de Woo. Ik heb 

onderzocht of deze uitzonderingsgronden van toepassing zijn op informatie die u 

vraagt. Mijn conclusie is dat dit gedeeltelijk het geval is.  

 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer  
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 

belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen,  

e-mailadressen, telefoonnummers en functiegegevens. Bij deze documenten is dit 

het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van betrokkene niet 

bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat vind ik niet 

wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar.  

 

Buiten reikwijdte 

In een paar documenten staan eveneens chipnummers van andere paarden dan 

het chipnummer van het paard waar u om vraagt. Deze gegevens vallen buiten de 

reikwijdte van uw verzoek. Om deze reden maak ik deze gegevens niet openbaar.  

 

In de inventarislijst en in de documenten heb ik opgenomen welke 

uitzonderingsgronden van toepassing zijn. 

 

Wijze van openbaarmaking 

Bij de informatie die u vraagt is geen derde-belanghebbende betrokken. Daarom 

maak ik deze informatie meteen openbaar. De informatie heb ik bijgevoegd bij 

deze brief. Ook laat ik deze informatie en een geanonimiseerde kopie van dit 

besluit binnenkort publiceren op www.rijksoverheid.nl. Dit is omdat de informatie 

voor iedereen openbaar is, en niet alleen voor u. 
 

Meer informatie  

Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 

088 042 42 42 (lokaal tarief). Uw aanvraag is bij ons bekend onder 

referentienummer Woo/2022/052. Gebruikt u deze referentie als u contact met 

ons heeft. U kunt vragen naar de afdeling Vergunningen en Handhaving. 

 

 
  

http://www.rijksoverheid.nl/
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Met vriendelijke groet, 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  

namens deze: 

Teammanager Vergunningen en Handhaving  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 

 

 
Bijlagen:  

- Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Woo 

- Bijlage 2 – Inventarislijst 
 
 
 

 

Bezwaar  

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De 

datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.  

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Kijk onder 

Digitaal bezwaar indienen en kies voor eBezwaar.  

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift 

naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, 

postbus 40219, 8004 DE Zwolle.  

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval de referentie en de datum van de 

beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt de referentie in de rechter kantlijn 

van deze brief. 
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 Relevante artikelen uit de Woo 

  

  

  

  

Bijlage nummer 1 

Horend bij Verzoek openbaarmaking gegevens 

Datum 11 augustus 2022 

Onze referentie Woo/2022/052 

Contactpersoon  

  

 

 

Artikel 1.1 Recht op toegang  

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een 

belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen. 

 

Artikel 2.5 Belang openbaarheid  

Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van 

openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving. 

 

Artikel 4.1 Verzoek  

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een 

bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 

werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het 

verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.  

2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch 

worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze.  

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.  

4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 

betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.  

7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 

bepaalde in hoofdstuk 5. 

 

Artikel 5.1 Uitzonderingen  

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit:  

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;  

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;  

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;  

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk 

paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft 

gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze 

persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;  

e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of 

algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van 
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de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de 

verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.  

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het 

belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 

internationale organisaties;  

b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke 

lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de 

informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;  

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;  

d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;  

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;  

f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c,  

genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;  

g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;  

h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;  

i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen.  

3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid 

genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke 

motivering.  

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de 

geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie 

dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van 

de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden.  

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan 

milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige 

benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede 

lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling 

opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de 

openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde 

informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde 

gronden.  

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, 

onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover 

daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad 

wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt 

tegen deze schade.  

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die 

betrekking heeft op emissies in het milieu. 
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 Inventarislijst gevonden documenten 

  

  

Bijlage nummer 2 

Horend bij Verzoek openbaarmaking gegevens 

Datum 11 augustus 2022 

Onze referentie Woo/2022/052 

Contactpersoon  

  

 

 

 

Nr. Omschrijving document 

 

Beoordeling Woo 

1.  2022-05-20 Verslag dierenartsverklaring Direct openbaar 

 

5.1.2.e 

2.  2022-05-20 Visitebrief dierenarts Direct openbaar 

 

5.1.2.e 

 

3.  2022-05-25 Visitebrief dierenarts Direct openbaar 

 

5.1.2.e 

4.1.4 

4.  2022-06-02 Visitebrief dierenarts Direct openbaar 

 

5.1.2.e 

4.1.4 

5.  2022-06-07 Visitebrief dierenarts Direct openbaar 

 

5.1.2.e 

4.1.4 

6.  2022-06-09 Visitebrief dierenarts Direct openbaar 

  

5.1.2.e 
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verslag DIERENARTSVERKLARING PAARDEN EN PAARDACHTIGEN

Omschrijving

20-5-2022

CODE OPSLAGHOUDER

NAAM / CODE DIERENARTS

DATUM IN BESLAG/BEWARING NAME 19-5-2022
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Verklaring na diergeneeskundig onderzoek in opdracht 
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling IBG
Postbus 19530
2500 CM Den Haag

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

ALGEMEEN
IBG NUMMER OF PV NUMMER

Gegevens verslag
DATUM WAAROP VERSLAG IS GESCHREVEN

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Doc1



atE

DIER
DIERSOORT Paard

RAS Tinker (Gipsy)

ruin

KLEUR / KENMERK Vos bont

(GESCHATTE) LEEFTIJD
onbekend

BCS 2,5 = goed

nvt

CHIPNUMMER 208224000203233

CHIP DOOR U GEZET Nee

PASPOORT AANWEZIG Nee

Nee
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IS DE EIGENAAR / HOUDER en/of DIER 
BIJ U BEKEND?

GEWICHT (zeer mager, ondergewicht, ideaal 
gewicht, overgewicht, zwaarlijvig)

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

SCHOFTHOOGTE in CM
(Voor zover mogelijk meten i.p.v. schatten)

GESLACHT 
(Merrie/Hengst/Ruin)



atE

ALGEMENE INDRUK
GEDRAG / BEWUSTZIJNSNIVEAU Normaal.

HOUDING / GANG / LOCOMOTIE gb

VOEDINGSTOESTAND goed

VACHT / HOORNIGE STRUCTUREN /HUID

OREN / OGEN gb

lijkt in ordeGEBIT

ja

LET OP: foto's zijn essentieel

ALGEMEEN ONDERZOEK
gbADEMHALING

POLS / HART gb

gbTEMPERATUUR

gbSLIJMVLIEZEN

gbLYMFEKNOPEN
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IN HET OOG SPRINGENDE KLINISCHE 
AFWIJKINGEN

MOET ER EEN PAARDENTANDARTS WORDEN 
GERAADPLEEGD?

Lichte vorm rotstraal, rest hoeven ok 
Lichte vorm van CPL

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland



atE

EXTRA OPMERKINGEN

geen
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland



atE

VRAGEN

ANTWOORDEN MOTIVEREN

1) IS NADER ONDERZOEK (NAAR O.A. MAAG- DARMSTELSEL) NOODZAKELIJK?

Nee.

Niet zichtbaar

nvt

Ja, behandeling rotstraal

Nee, niet te beoordelen.
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

LET OP! DEZE VRAGEN ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ EEN DIERENARTSCONTROLE IN DE 
EERSTE 48 UUR

5) ALGEMENE CONCLUSIE:
IS, GELET OP UW BEVINDINGEN ALS VETERINAIR DESKUNDIGE, AAN DIT DIER 
(VETERINAIRE) ZORG ONTHOUDEN?

3) HAD DE CONDITIE / TOESTAND VAN HET DIER DOOR DE HOUDER VAN HET DIER 
VOORKOMEN KUNNEN WORDEN?
OP WELKE WIJZE: WATER, VOEDING, HUISVESTING, MEDISCHE ZORG?

2) IS ER SPRAKE (GEWEEST) VAN:
DORST, ONVOLDOENDE / ONJUISTE VOEDING, FYSIEK ONGERIEF, FYSIOLIGISCH 
ONGERIEF, PIJN OF LETSEL?

4) VERSLECHTERT DE CONDITIE / TOESTAND VAN HET DIER ZONDER DIRECTE 
(MEDISCHE) VERZORGING?



atE

BEHANDELINGSPLAN
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

1. Mestonderzoek en indien nodig ontwormen
2. Bekappen
3. Gebitscontrole
4. Duplicaat paspoort aanvragen in opdracht van nVWA.



Visitebrief
Naam: Datum: 20-5-2022

Adres: 13:59
17:12

UBN: CIBG:

Dierenarts:

Reden van bezoek: Bezoek
Volgende afspraak: -

Bevindingen

Paarden zijn gisteren aangekomen.

Nu geen aanwijzing voor schurft- of luisinfectie, maar ivm CPL en/of aanleg CLP én sokken, moeten dieren wel gewassen worden met sebacil oid.

Factuurregels

Afleverdatum Soort Aantal

20-05-2022 1

12

Pagina 1 van 1

Aantal dieren: -1 
controle paarden ibg

Logboek:

Soort:

paarden 

paarden

Aankomsttijd:

Vertrektijd:

UDN:

Logboek Paard 

paarden

Algemene indruk: dieren zien er goed uit. Ruim in conditie. Sommige dieren met klitten in de manen. Paar paarden zijn recent nog hier geweest.
Bevindingen zie dierenartsenverklaringen.

Bedrijfslocatie:

UBN:

Telefoonnummers):

Fax:

Omschrijving

Visite paard

Tijd dierenarts Paard en verslal 10 min.

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Doc2



Visitebrief
Naam: Datum: 25-5-2022
Adres: 13:00

15:00

UBN: CIBG:
Dierenarts:
Reden van bezoek: Bezoek
Volgende afspraak: -

Bevindingen

Aantal dieren:

Chipnummer

• Signalement: merrie, driekleur bont

Pagina 1 van 3

Logboek:

Soort:

Aankomsttijd:

Vertrektijd:

UDN:

Bedrijfslocatie:

UBN:

Telefoonnummers):

Fax:

• Signalement: hengst, heel donker koffievos met witte sokken, sneb en bles
• Tanden: in orde
• Hoeven: goed dankzij voetbaden vorige keer. CPL aan voor-en achterbenen, sokken zijn al geschoren
• Behandeling: nu bekapt, geen verdere behandeling nodig.

Chipnummer
> al eens behandeld geweest.

Chipnummer
> al eens behandeld geweest. Niet te vinden in l&R, naar schatting 20 jaar oud

Alle paarden zijn nagekeken en bekapt. Mengmonster van alle dieren voor mestonderzoek op wormen: EPG <50 > geen ontworm!ng 
nodig
Paarden zijn recent bekapt.
Zijn allemaal te ruim in conditie. Zie verslag vorige keer.
Voor alle 6 paarden nieuwe paspoorten aangevraagd.

• Signalement: ruin, palomino bont (tobiano)
• Tanden: in orde
• Hoeven: LV ok, LA verweekte straal, RA straalkanker (bloed gemakkelijk), RV straalkanker (bloemkoolachtig). CPL ernstigst 

rechterachterbeen
• Behandeling: volgende week sokken scheren en behandelen met sebacil. Voetbaden en over 4 weken nog eens bekappen

• Signalement: hengst, palomino bont (tobiano)
• Tanden: in orde
• Hoeven: straalkanker linksvoor, rest hoeven ok. Sokken zijn al geschoren.
• Anders: heeft een bult links op de ribbenkast met klein schaafwondje (ziet eruit als beet) en bult links onder de buik (misschien 

getrapt geweest)
• Behandeling: hoef linksvoor uitgesneden en behandeld met CTC spray. Opnieuw gaan voetbaden, over een maand de hoef nog 

eens bekappen

Chipnummer 208224000203233
> niet te vinden in l&R, naar schatting 15 jaar oud

Logboek Paard 

paarden

-1

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

4.1,4

4.1,4

4.1,4

5.1,2,E

5.1,2,E

Doc3



Chipnummer

Factuurregels

Afleverdatum Soort Aantal

25-05-2022 paarden 1

paarden 12

paarden 1

paarden 8

paarden 1

paarden 1

Logboekregels

Aantal dieren: -1

Omschrijving Aantal Indicatie # dieren Batch nr.

Datum Toediening. wdatum

1 20NS081/1 Ja

25-05-2022 REG NL 102670 30-11-2022 Nee

Wachttijden: U = Uren, D = Dagen, M = Melkmalen, wdatum = vervaldatum
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Logboek:

Soort:

Omschrijving

Visite paard

Wachttijd 

Reg nr. Duur 
beh.(D)

Logboek Paard 

paarden

Bedrijfslocatie:

UBN:

Dosering

Opmerkingen

Hoeven zijn opnieuw bekapt en zien er ondertussen goed uit.
Haren beginnen terug te groeien. Op de rug wel veel schilfers aanwezig en haren zijn er gemakkelijk uit te trekken maar lijkt hier geen last van te 
hebben en heeft geen jeuk.

• Signalement: merrie, bruin bont
• Tanden: in orde
• Hoeven: LV en LA verweekte straal en verdiepte middelste straalgroeve tot aan straalkussen, RA straal vergroeid aan zool en 

beginnende straalkanker, LA straalkanker en verdiepte middelste straalgroeve. CPL aan voorbenen erger dan achterbenen
• Behandeling: volgende week sokken scheren en behandelen met sebacil. Voetbaden en over 4 weken nog eens bekappen

Toeg.

Off- 
label

• Tanden: afgesleten voortanden (kribbe bij ten?) moet nog wisselen, verder geen bijzonderheden
• Hoeven: LV en LA diepe middelste straalgroeve (bijna tot op straalkussen), RA en RV rotstraal. Geen CPL
• Anders: momenteel hengstig
• Behandeling: volgende week sokken scheren en behandelen met sebacil. Voetbaden en over 4 weken nog eens bekappen

Chipnummer:
> gesedeerd voor behandeling (0,8cc detosedan)

• Signalement: merrie, vos
• Tanden: in orde
• Hoeven: LV, LA, RV ok, RA verweekte straal. CPL beginnend aan linker voorbeen en achterbeen, verder gevorderd aan rechter 

voorbeen en achterbeen
• Behandeling: volgende keer scannen op dracht. Volgende week sokken scheren en behandelen met sebacil. Voetbaden.

Tijd dierenarts Paard /10 min.

Engemycine spray 200 ml

0,1 ml Detosedan 10 mg/ml op. pro inj.

Materiaal injectie/infuus/onderzoek

Diagnostiek paard wormonderz.volgend paa

Engemycine spray 
200 ml

5.1,2,E

5.1,2,E

4.1,4

4.1,4

5.1,2,E

5.1,2,E
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Visitebrief
Naam: Datum: 2-6-2022

Adres: 10:00
12:00

UBN: CIBG:

Dierenarts:

Reden van bezoek: Bezoek
Volgende afspraak:

Bevindingen

Aantal dieren:

Chipnummer -vos merrie

Chipnummer: bruinbonte merrie

Chipnummer 208224000203233- palomino bonte ruin

driekleur bonte merrie (jong)Chipnummer

donker koffievos hengst

• Doorvoetbad en behandeld metsebacil

palomino bonte hengst

• Doorvoetbad en behandeld metsebacil
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Alle paarden zijn maandag en vandaag door het voetbad geweest. Staan dit met tijd en moeite goed toe. Vandaag ook behandeld met 
sebacil.

Logboek:

Soort:

Aankomsttijd:

Vertrektijd:

UDN:

Bedrijfslocatie:

UBN:

Telefoonnummers):

Fax:

Begin volgende week onder sedatie sokken van de hengsten weer korter zetten en (oude) vlechten uit de manen halen 
Controle van de benen van alle dieren en opnieuw voetbaden

• Gewassen met sebacil
• Doorvoetbad
• Manen ontklit en ingekort

• Gewassen met sebacil
• Doorvoetbad
• Manen ontklit en ingekort

Chipnummer
> al eens behandeld geweest

Chipnummer
> al eens behandeld geweest.

• Actieve pijnlijke plek thv carpus en op onderbenen > onder sedatie sokken geschoren en gewassen met sebacil
• Doorvoetbad
• Merrie opgevoeld: is drachtig. Verwacht dat ze eind zomer / najaar veulent maar moeilijk in te schatten. Zou het best wat afvallen 

voor de partus.
• Manen ontklit en ingekort

• Actieve pijnlijke plek thv carpus en op onderbenen. Merrie trapt venijnig ondanks flinke sedatie. Zo goed als mogelijk sokken 
geschoren en gewassen met sebacil

• Doorvoetbad
• Manen ontklit en ingekort

Logboek Paard 

paarden

-1

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

4.1,4

4.1,4

4.1,4

4.1,4

4.1,4

5.1,2,E
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Factuurregels

Afleverdatum Soort Aantal

02-06-2022 1

12

1

40

1

Pagina 2 van 2

paarden 
paarden 
paarden 
paarden 
paarden

0,1 ml Detosedan 10 mg/ml op. pro inj. 

Materiaal injectie/inflius/onderzoek

Omschrijving

Visite paard

Tijd dierenarts Paard /10 min.

Sebacil 100ml

5.1,2,E



Visitebrief
Naam: Datum: 7-6-2022

Adres: 08:51
10:28

UBN: CIBG:

Dierenarts:

Reden van bezoek: Bezoek
Volgende afspraak: -

Bevindingen

Aantal dieren: -1

• Donkere hengst ook sokken vorige inbeslagname geschoren, heeft nu "hairextensions"in manen. Deze verwijderd. Hoeven
schoongemaakt en door voetbad.

Factuurregels

Afleverdatum Soort Aantal

07-06-2022 1

10

Pagina 1 van 1

Logboek:

Soort:

paarden 

paarden

• Drachtige vos merrie
• Bonte merrie (slaat)
• Jonge drie-kleur merrie

Aankomsttijd:

Vertrektijd:

UDN:

Logboek Paard 

paarden

Bedrijfslocatie:

UBN:

Telefoonnummers):

Fax:

Paarden hebben vrij dunne mest. Hooi/ gras is wrs te rijk voor deze dieren.Conditie van de paarden was bij aankomst al te ruim. Daarom voer 
mengen met stro of ev om de dag alleen stro voeren.

• Bonte ruin 3233: hoeven schoongemaakt en door voetbad. CPL
• Hengst palomine bont: hoeven schoongemaakt en in voetbad. Sokken zijn al geschoren (vorige inbeslagname)

hoeven schoongemaakt en in voetbad gezet. Benen ok.
hoeven gereinigd en voetbad. Fors aangetaste stralen (zie vorige verslag). CPL. 

geen CPL, wel door voetbad gedaan na schoonmaken hoeven

Omschrijving

Visite paard

Tijd dierenarts Paard /10 min.

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

4.1,4

4.1,4

4.1,4

4.1,4

5.1,2,E
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Visitebrief
Naam: Datum: 9-6-2022

Adres: 22:08
22:33

UBN: CIBG:

Dierenarts:

Reden van bezoek: Bezoek
Volgende afspraak: -

Bevindingen

Aantal dieren: -1

Beide aandoeningen hebben een slechte prognose.

Factuurregels

Afleverdatum Soort Aantal

09-06-2022 1

2,5

Pagina 1 van 1

Logboek:

Soort:

paarden 

paarden

Aankomsttijd:

Vertrektijd:

UDN:

Morgen gaat wrs bonte ruin 208224000203233 op transport terug.
Dit dier heeft RA en RV straalkanker en LA weke straal, wat een intensieve behandeling behoeft:
2 x per week voetbad met hoefverzorgend en desinfecterend middel (hooffit of microderm oid).
Alternatief: min 3 x per week hoeven schoonmaken, steeds losse delen wegsnijden en microdermspray opbrengen.
Elke 4-6 weken laten bekappen door een smid.

Paard heeft ook last van CPL. Hier is niet echt een therapie tegen, het progressieve proces is te remmen ofte vertragen door regelmtig de sokken te 
scheren en onderbenen te behandelen met een middel tegen luis/ schurft. Daarnaast moet het dier veel beweging krijgen om de doorbloeding (en 
afvoer lymfe) te stimuleren.

Logboek Paard 

paarden

Bedrijfslocatie:

UBN:

Telefoonnummers):

Fax:

Omschrijving

Visite paard

Tijd dierenarts Paard /10 min.

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E
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