
Toelichting KWPN Röntgenologische beoordeling van de diverse skeletdelen 

 

De resultaten van de beoordeling worden uitgedrukt in klassen met de volgende betekenis: 

Klasse  0 (nul)  Gaaf of vrijwel gaaf 

Klasse           1 (een)  Goed 

Klasse  2 (twee)  Voldoende 

Klasse  3 (drie)   Zwak 

Klasse  4 (vier)  Slecht 

 

Klasse                   osteochondrose                                beknopte karakterisering 

A                           afwezig                                              normale gewrichtsbelijning 

B                           minimaal aanwezig                           geringe contourafwijking 

C                           duidelijk aanwezig                            duidelijke contourafwijking 

D                           vrij ernstig aanwezig                        contourafwijking met relatief kleine fragmenten 

E                           ernstig aanwezig                               contourafwijking met relatief grote fragmenten 

 

____________________________________________________________________ 

 

NORM. 

Het paard heeft voldaan aan de norm voor röntgenologisch onderzoek indien voor elk van de kenmerken wordt voldaan aan onderstaande klasse-

indeling: 

Straalbeen klasse  0-1-2 

Sesambeentjes klasse  0-1-2-3-4 (geen selectie) 

Kogelarthrose klasse  0-1-2-3 

Spat klasse            0-1-2 

 

Osteochondrose: 

Spronggewricht sagitale tibia klasse A en overige locaties in het spronggewricht klasse A, B of C. 

Kniegewricht laterale rolkam klasse A en overige locaties in het kniegewricht klasse A, B of C. 

Kogels vóór klasse A t/m E 

Kogels achter klasse A t/m E 

 

 

Disclaimer: de beoordeling van de röntgenopnamen beperkt zich tot de in het KWPN fokprogramma aangegeven selectiecriteria. Klinische 

bevindingen, noch röntgenologische nevenbevindingen, noch prestaties van het betrokken paard worden in de beoordeling betrokken. De 

röntgenologische beoordeling is van toepassing op de aangeleverde opnamen. Tegen de uitslag kan door geregistreerde binnen 1 maand na 

verzending, schriftelijk beroep worden aangetekend bij het KWPN te Harderwijk en herbeoordeling worden aangevraagd. 



 

 

Te nemen foto Richting 

Nakomelingenonderzoek 

OC- jaarlingen (set 14 

foto's) 

PROKonderzoek 

hengsten en 

merries (set 22 

foto's) 

PROK na deelname 

aan Oconderzoek 

als jaarling 

Voorbeen, beiderzijds: 

    Hoefkatrol LM/ML (lateromediaal 

of mediolateraa) 

opname Nee Ja Ja 

Hoefkatrol 

D55Pr-PaDiO (dorso 55° 

proximaalpalmarodistaaloblique) opname Nee Ja Ja 

Kogel/sesambeentjes 

D45L-PaMo (dorso 45º lateraal palmaromediaal oblique) 

opname Nee Ja Ja 

Kogel/sesambeentjes 

D45M-PaLo (dorso 45º mediaal palmarolateraal oblique) 

opname Nee Ja Ja 

Kogel LM (lateromediaal) opname Ja Ja Nee 

Achterbeen,beiderzijds: 

    Kogel LM (lateromediaal) opname Ja Ja Nee 

Tarsus LM (lateromediaal) opname Ja Ja Ja 

Tarsus DPI (dorsoplantar) opname Ja Ja Ja 

Tarsus 

D45M-PILO (dorso 45º mediaal plantarolateraal oblique) 

opname Ja Ja Ja 

Knie LM (lateromediaal)opname Ja Ja 

Ja / Nee (zie voet 

noot*) 

Knie 

Cd10Pr60L-CrMO (caudo 10º proximal 60º lateraal 

craniomediaal  

oblique) opname Ja Ja 

Ja / Nee (zie voet 

noot*) 

*Knie 

    Laterale   rolkam                A, (B t/m E   nieuwe opnamen 
 

  Mediale   rolkam A – B – C, (D   t/m E nieuwe opnamen) 
   

Sulcus A – B – C, (D   t/m E nieuwe opnamen) 
  

 Patella A – B – C, (D   t/m E nieuwe opnamen)  
 

 Overige A – B – C, (D   t/m E nieuwe opnamen) 
  

 


