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Voorwaarden thermografisch onderzoek bij paarden 

 

Voorbereidingen 2 weken van tevoren: 

Paard niet scheren  

Geen fysiotherapie, massage, osteopathie of acupunctuur 

 

Voorbereidingen 48 uur van tevoren: 

Medicatie indien mogelijk 24 of 48 uur voorafgaand aan het onderzoek niet meer geven. 

e.e.a. in overleg, krijgt je paard medicatie, neem hier over contact op. 

 

Voorbereidingen 24 uur van tevoren: 

Het paard niet meer berijden of longeren 

Paard niet met spiergel, zalf, hoefvet of andere middelen insmeren / sprayen 

Paard niet meer wassen met shampoo of andere middelen 

Geen gebruik maken van bandages/peesbeschermers 

Geen gebruik maken van een solarium of een therapeutische deken 

 

Op de dag zelf: 

2 uur voor aanvang het paard schoon en droog op stal zetten. Zonder deken!  

Deze stal dient vrij te zijn van regen en direct zonlicht; wind/tocht zo veel mogelijk beperken 

door bijvoorbeeld het luik (indien aanwezig) dicht te houden. 

Daarna het paard niet meer borstelen en zo min mogelijk aanraken. 

 Poetsen dient dus te worden gedaan voor die tijd.  

Indien het paard in de regen heeft gestaan eerder binnen halen,  

  het paard dient absoluut droog te zijn.  

Manen (langer dan handbreedte) en staart liefst van tevoren invlechten of iets dergelijks. 

Tijdens het onderzoek het paard zo min mogelijk aanraken. 

 

Voor een thermografisch onderzoek dient een werkbare ruimte aanwezig te zijn: 

De ruimte is zo veel mogelijk wind/tocht vrij, zonder direct zonlicht, met droge/vlakke vloer. 

De ruimte is groot genoeg om 10 meter van het paard te staan om opnames te maken. 

Denk bijvoorbeeld aan een ruime schuur of binnenbak. 

Zorg voor een rustige ruimte, dus geen drukte in het gangpad of veel paarden in de rijbak. 

Voor het bespreken van de opnames is het fijn als er een rustige zit plek met stopcontact 

aanwezig is. 

Het maken van de opnames duurt ± 20 minuten 

Het bespreken van de opnames ± 1 uur 

Let op in de zomerperiode: Bij een omgevingstemperatuur van +25°c worden er geen 

onderzoeken meer uitgevoerd. In deze gevallen zal de afspraak worden verplaatst. 

Om betrouwbare opnames te maken is het van belang de bovenstaande voorwaarden in 

acht te nemen. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel. 

 

 

 


