
 
 

Richtlijnen voor eigenaren/rijders - Thermografie 
 
 
Om fouten of valse negatieve/positieve spots te voorkomen, is het belangrijk dat 
thermische beeldvorming altijd vanaf een zo neutraal mogelijke beginpunt start. Dit 
omvat zaken als het paard niet poetsen net voor de analyse, geen zalf of spray gebruiken, 
dekens verwijderen enz. Dit alles kan invloed hebben op de manier waarop het lichaam 
warmte verdeeld en uitstraalt en dus ook op de warmtebeeldmetingen. 
 
 
Thermografische beoordelingsvereisten: 
 
1) Waar? 
 
- Er is een heldere (bij voorkeur daglicht) ruimte nodig die groot genoeg is om het paard 
te draaien en een afstand van ongeveer twee meter van het paard te houden. 
- Deze ruimte moet bij voorkeur schoon zijn en zo vrij mogelijk van voorwerpen, 
rommel, enz. 
- Het paard mag niet in direct zonlicht worden gepresenteerd, dus een overdekte of 
binnenruimte heeft de voorkeur 
- De ruimte moet wind- en tochtvrij zijn, omdat dit "koude plekken" op de afbeeldingen 
kan veroorzaken 
 
2) Hoe? 
 
- Het paard dient minimaal twee uur voor de beoordeling uit de wei, paddock, stapmolen 
etc. gehaald te worden en mag in deze tijd ook geen fysieke insoanning doen. 
- Alle dekens, beschermingen of andere bedekkingen moeten ten minste een uur voor de 
beoordeling worden verwijderd 
- Het paard moet schoon en droog zijn maar mag niet later dan 30 minuten voor de 
keuring worden geborsteld. 
- Vermijd het gebruik van sprays, zalven, crèmes, enz. includief op de hoeven 
- Bind indien mogelijk de staart en de manen bij elkaar (vlechten of gewoon elastiekjes 
om de manen van de zijkant van de nek weg te halen is voldoende). 
 
 
Mocht één van bovenstaande zaken niet mogelijk zijn of heeft u vragen, neem dan 
vooraf contact met ons op zodat we samen met een oplossing of alternatief kunnen 
zoeken. 
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