
INTAKE  MANUELE  LYMFEDRAINAGE

ALGEMENE GEGEVENS

Eigenaar

Naam

Adres

Telefoon

E-mail

Paard

Naam

Geslacht Indien merrie: drachtig?

Leeftijd

Ras

Schofthoogte

Hoe lang in bezit

Waarom wil u uw paard laten behandelen met manuele lymfedrainage?

Neem drie dagen op rij op hetzelfde tijdstip de temperatuur van uw paard om vast te stellen wat

De normale temperatuur van uw paard is. Op de dag van de behandeling graag de temperatuur

checken enkele uren voor de behandeling en de afspraak afzeggen indien het paard verhoging

heeft.

Temperatuur dag 1

Temperatuur dag 2

Temperatuur dag 3

Voorbereiden van de behandeling

Werd het hart van uw paard recent gecheckt?  (aankruisen aub) Ja Neen

Waren er opmerkingen ivm het hart?  (aankruisen aub) Ja Neen

Indien ja: welke?

Indien uw paard niet recent gecheckt is, wil ik u vragen om contact op te nemen met uw

dierenarts. Leg aub uit dat u graag een manuele lymfedrainage wil laten uitvoeren. Bij MLD

wordt een grote vochtverplaatsing gecreëerd. Een hart met een verminderde pompfunctie

(cardiale decompensatie) is een contra-indicatie voor MLD.

Is het volgens uw dierenarts verantwoord om MLD uit te voeren Ja Neen

bij uw paard
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ALGEMENE INDRUK VAN HET PAARD

Fysieke conditie

Hoe beoordeelt u het gewicht van het paard? Te mager

 (Kruis aan) Mooi op gewicht

Iets te royaal

Te dik

Obees

Hoe beoordeelt u het energieniveau van het paard? Te weinig energie

 (Kruis aan) Goed

Teveel energie

Hoe zou u het karakter van uw paard omschrijven

Stress

Hoe beoordeelt u het stressniveau van het paard? Geen stress

 (Kruis aan) Een beetje stress

Veel stress

Wat is de oorzaak van eventuele stress – indien gekend

Heeft het paard in het verleden stress ervaren? Hoe lang? Wat was de oorzaak?

Heeft het paard ooit een trauma opgelopen? Op welke manier? Wanneer?
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VOEDING & WATER

Voeding

Wat Type Hoeveelheid Hoeveel x/dag

Ruwvoer Hooi

Voordroog – eerder droge kant

Voordroog – eerder natte kant

Kuil

Van welke snede is het ruwvoer?

Is er een analyse van het ruwvoer gedaan? Wat waren de resultaten?

Wat krijgt het paard nog aangeboden buiten ruwvoer?

Wat Type / Merk Hoeveelheid Hoeveel x/dag

Balancer

Krachtvoer

Extra's

Supplementen

Krijgt het paard medicatie? Wat? Waarom? Hoe lang al?

Water

Hoe wordt het water beschikbaar gesteld?

Automatische drinkbak

Ton – plastiek

Ton – metaal

Hoe vaak wordt het water volledig ververst?

Van waar komt het water?

Leidingwater

Grondwater

Regenwater
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TRAINING

Wordt het paard getraind? Welke training? Hoe vaak? Hoe lang?

Heeft het paard moeite met de training? Geen moeite

(Kruis aan) Soms moeite

Geregeld moeite

Is het paard snel buiten adem? (Kruis aan) JA NEE

Gaat het paard op wedstrijd? Hoe vaak? Welke  discipline en niveau?

HUISVESTING

Huisvesting

Hoeveel uren

Stal

Paddock

Paddock paradise

Weide

Soort gras Kort gras

Middellang gras

Doorgeschoten lang gras

Is er een verschil in de wintermaanden ? (vb. minder op de wei, meer op stal)

Heeft het paard sociaal contact? Op welke manier?

Staat alleen

Staat alleen maar ziet andere paarden over de draad

Staat met een ander paard

Staat in een kudde
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BEHANDELINGEN

Bekapper / hoefsmid: hoe vaak wordt het paard bekapt? Wordt het beslagen?

Alleen vooraan of vierkant?

Werd het paard recent bekeken door een ostheopaat? Waarom? Waren er

opmerkingen? Is er iets behandeld?

Werd het paard recent bekeken door een fysiotherapeut? Waarom? Waren er

opmerkingen? Is er iets behandeld?

Wanneer werden de tanden voor het laatst nagekeken? Waren er opmerkingen?

Werd het paard recent nagekeken door een dierenarts? Waarom? Waren er

opmerkingen? Is er iets behandeld?

Ontworming: op welke manier en hoe vaak wordt het paard ontwormd?

Gebeurt er mestonderzoek?

Vaccinatie: Waarvoor wordt het paard gevaccineerd? Hoe vaak?

Heeft het paard nog andere behandelingen ondergaan? Welke? Wat was het effect?
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HEEFT HET PAARD LAST (GEHAD) VAN . . .

CPL.  Hoe lang al?

MIJTEN OF ANDER ONGEDIERTE.   Wanneer? Hoe behandeld? Onder controle?

MOK.  In welk seizoen? Beschrijf hoe de mok er uit ziet/zag. Bij actieve mok foto

bijvoegen.

HOEFZWEREN. Hoe vaak? Op welke hoef?

BACTERIËLE INFECTIE. Hoe lang geleden? Paard volledig genezen?

EINSCHUSS. Hoe lang geleden? Antibioticakuur afgerond?
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DROES. Hoe lang geleden? Paard volledig genezen?

MELANOMEN. Waar? Foto bijvoegen.

TUMOREN. Waar? Worden deze behandeld?

SLECHTE LEVER OF NIEREN. Hoe lang geleden? Is het paard nog in behandeling?

ZOMEREXCEEM. Wat doet u om dit onder controle te houden?

JEUK. Waar? Wanneer?

ALLERGIËN. Hoe  uiten deze zich? Is het bekend waaraan het paard allergisch is?
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STALBENEN. Wat is de ernst van de stalbenen en verdwijnen deze bij beweging?

HOEFBEVANGENHEID. Hoe lang al? Wat is de ernst?

OEDEEM. Waar? Hoe lang geleden? Indien nog aanwezig, foto bijvoegen.

SPIERBEVANGENHEID. Hoe lang geleden? Hoe behandeld?

STIJFHEID. Op welke manier uit dit zich?

GALLEN. Op welkbeen? Zijn de gallen hard of zacht? Veroorzaken deze mankheid?
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Andere ziektes. Welke? Hoe zijn ze behandeld?

Blessures. Welke?Hoe lang geleden? Hoe zijn ze behandeld? Is het  paard volledig

hersteld?

Ik verklaar dat dit formulier volledig en waarheidsgetrouw ingevuld is.

Datum Handtekening van de eigenaar
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