Hoefbevangenheid - begrijpen, genezen, voorkomen

Vragenlijst
Eigenaar
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:

Postcode:
Mobiel:

Dierenarts
Naam:
Praktijk:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:

Postcode:
Mobiel:

Gegevens en staat van het paard
Naam:
Geslacht:  merrie  ruin  hengst
Leeftijd:
Ras:
Hoefbevangen sinds:
Nieuw geval van hoefbevangenheid: ja/nee
(Eerste keer, dan wel het paard is minstens 14 dagen lang terug op zijn oude niveau geweest zonder enige vorm van pijnstilling )

Vastgesteld door:

 dierenarts  hoefverzorger  vorige/andere hoefverzorger
 eigenaar

 anders, nl.

Staat van de hoeven:

Stand (bijv. laminitis-stand, vier voeten onder lichaam):
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Beweging:

Obel:  1  2  3  4
Halsomvang:
Gewicht:
Methode:  weegbrug  Carrol & Huntington
Overgewicht: ja/nee
CNS:  0  1  2  3  4
BCS:
1 2 3 4 5 6

 weeglint

Onderliggende kwalen:
PPID
EMS
verminderde lever- en/of nierfunctie
vitamine- en/of mineralentekorten
ziekte van Lyme/piroplasmose
hyperlipidemie
anders, nl.

Geschiedenis van het paard
Bij eigenaar sinds:
Eerder bevangen geweest: ja/nee
Indien ja, wanneer:
Genezen verklaard: ja/nee
Erfelijke aanleg (bijv. ras, bloedlijn): ja/nee
Stressfactoren:

versie 1.02 - © 2016 Remco Sikkel

Vragenlijst

Complicaties
Abcessen:  LV  RV  LA  RA
Specificeer (bijv. RV kroonrand mediaal):

Opname kliniek noodzakelijk: ja/nee
Wordt behandeld: ja/nee
Zoolperforatie:  LV  RV  LA  RA
Opname kliniek noodzakelijk: ja/nee
Wordt behandeld: ja/nee
Kroonlederhuidprolaps:  LV  RV  LA
Opname kliniek noodzakelijk: ja/nee
Wordt behandeld: ja/nee
Witte lijn-ziekte:  LV  RV
Wordt behandeld: ja/nee
Straalinfectie:  LV  RV
Wordt behandeld: ja/nee

 RA

 LA  RA

 LA  RA

Bloedvergiftiging:  LV  RV  LA  RA
Opname kliniek noodzakelijk: ja/nee
Wordt behandeld: ja/nee

Diagnostiek
Zo mogelijk foto's, dierenartsverslagen, onderzoeksrapporten e.d. bijvoegen.
Oorzaak:

Volgens:

 dierenarts  hoefverzorger  vorige/andere hoefverzorger
 eigenaar

 anders, nl.
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Omschrijving fysiek onderzoek (bekloppen hoefwand, visteertang, monsteren in beweging):

Beeldvorming:
thermografische foto's
röntgenfoto’s
venogram
Korte omschrijving uitkomst:

Bloedonderzoek:
insuline
leptine
glucose(tolerantie)
ACTH
cortisol
Is PPID en/of EMS/insulineresistentie hiermee vastgesteld: ja/nee
Differentiële diagnose:
zoolkneuzing(en)
artritis
bekap-/beslagfout(en)
anders, nl.

Behandeling, preventie
Korte omschrijving behandeling:

versie 1.02 - © 2016 Remco Sikkel

Vragenlijst

Medicijnen:
antibiotisch
pijnstillend en ontstekingsremmend (NSAID’s: fenylbutazon, flunixine, ketoprofen, suxibuzone, firocoxib, fentanyl)
zenuwblokkerend
bloeddrukverlagend
stollingsremmend (heparine, aspirine)
vaatverwijdend (pentoxifylline, acepromazine)
bloedsuikerverlagend (metformine, pioglitazon)
antihistaminisch
anti-oxidanten (dmso, dmg, msm)
botox
anders, nl.
Preventieve middelen:
paraffine of plantaardige olie
darmzuivering ( geactiveerde koolstof, vollersaarde, Hippo-ex-laminitis)
probiotica
bufferoplossing (zuiveringszout, soda)
anders, nl.
Supplementen:
 mineralen en vitaminen
magnesium, chroom, vanadium
mangaan
selenium
vitamine E
 aminozuren
omega-3
arginine
 hoefgroeibevorderaars
methionine
zwavel
zink
biotine
Fytotherapeutische middelen:
IR gerelateerd (kaneel, fenegriek, zilverkaars, monnikspeper)
pijnstillend, ontstekingsremmend (bijv. No-Bute)
anders, nl.
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Hormonen:
schildklierhormonen (bijv. levothyroxine)
dopamine-agonisten, serotonine-antagonisten (pergolide, permax, periactin, celance, bromocriptine)
(Complementaire) therapieën:

koudetherapie
acupunctuur, acupressuur, shiatsu
massage
essentiële oliën:
fytotherapie:
Chirurgische ingrepen:
pees-/ligamentklieving
hoefwand-/kroonrandresectie
anders, nl.
Hoefbescherming:
nooit beslagen geweest
ontijzerd
sinds:
korte omschrijving transitie:

noodzooltjes gemaakt
hoefschoenen
merk/type:
sinds:
hoe vaak aan, omschrijf effect:

fixatie
(sinds) wanneer:

zoolbescherming aangebracht
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Bekappen (omschrijf kort de methode van bekappen):

Bodem-, gras- en/of hooionderzoek (omschrijf kort de uitkomst en het verbeteradvies):

Voeding(aanpassingen) (omschrijf kort, bijv. alleen hooi en liksteen, het hooi wordt geweekt):

Aanpassingen aan de leefomgeving:
paard heeft gezelschap
graasbeperking
paard uit het weiland gehaald
graasmasker
strookbegrazing, weilandrotatie, beperking in weidegang
anders, nl.
paddock paradise
anders, nl.
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Communicatieafspraken
Wanneer, hoe en met wie wordt de voortgang geëvalueerd (bijv. tweewekelijks, via email, dierenarts in cc):

Wie mag foto’s op sociale media publiceren:

Overige opmerkingen

 Deze vragenlijst maakt deel uit van het boek ‘Hoefbevangenheid verder uitgelegd’ © 2016
Remco Sikkel. De vragenlijst is nooit bedoeld als vervanging van het advies van een dierenarts, hoefverzorger of andere behandelaar. Raadpleeg bij serieuze gezondheidsproblemen
altijd een dierenarts. De auteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade
die voortvloeit uit gebruik van de vragenlijst.
Voor een optimaal gebruik van de vragenlijst is het raadzaam ‘Hoefbevangenheid verder
uitgelegd’ en ‘Hoefbevangenheid - begrijpen, genezen, voorkomen’ aan te schaffen.

