
 
Kennisquiz Paardenpraktijk Utrecht, maart 2019 

Wil jij je paardenkennis testen?  

De goede antwoorden maken we na onze klantenavond bekend. 

Alle deelnemers aan onze klantenavond op 28 maart 2019 die hun antwoorden 
ovv hun naam vóór 27 maart naar ons hebben gemaild, maken kans op een 

unieke vintage EHBO kist voor paarden! 

Vraag 1: Hoeveel Paardendierenartsen werken bij Paardenpraktijk Utrecht? 

A) 0 tot 5 
B) 6 tot 20 
C) 21 tot 100 

Vraag 2: Welk van de volgende stellingen over het PAARDENGEBIT is correct? 

A) Als een paard/ponnie goed eet en niet vermagert is er niets bijzonders met 
het gebit 

B) Wolfskiezen bij paarden zijn grote scherpe kiezen 
C) Het snijvlak van de snijtanden hoort recht te zijn 
D) Het snijvlak van de snijtanden en kiezen hoort recht te zijn 

Vraag 3: Voor de GENEZINGSKANSEN van WONDEN bij paarden geldt 

A) De grootte van het oppervlak van de wond is altijd belangrijker dan de 
plaats van de wond 

B) De diepte van de wond is altijd belangrijker dan de grootte 

Vraag 4: Welke stelling over WORMEN bij paarden is correct? 

A) Aarswormen zijn gevaarlijke wormen 
B) Bloedwormen leven in de dikke darm 
C) Spoelwormen zijn ongeveer 5 cm lange rondwormen 
D) Ook op stal kunnen paarden lintwormen krijgen  

Vraag 5: Wat is de beste stelling over diverse ZWELLINGEN aan paarden BENEN? 

A) Als een been dik is ter hoogte van een pees, heeft het paard altijd een 
peesblessure 

B) Een hoefzweer kan geen dik been veroorzaken 
C) Door mok kunnen benen dik worden 



Vraag 6: Welke stelling over KOLIEK bij paarden is het meest correct? 

A) De meeste vormen van koliek zijn te voorkomen 
B) Een paard met koliek mag niet gaan liggen of rollen 
C) Bij koliek kun je gerust een paar uur afwachten 

Vraag 7: Wat is de juiste stelling over LUCHTWEGPROBLEMEN bij paarden? 

A) Chronische luchtwegproblemen bij paarden komen weinig voor 
B) Het is normaal als een paard tijdens het rijden een paar keer hoest 
C) Voor paarden met chronische luchtwegproblemen zijn medicijnen veel 

belangrijker dan een stofvrije omgeving 
D) Voor paarden met chronische luchtwegproblemen is kuilvoer beter dan hooi 

Vraag 8: Welke stelling over SARCOIDEN bij paarden is juist? 

A) Sarcoiden zijn de meest voorkomende huidtumoren bij schimmels 
B) Sarcoiden zijn de minst voorkomende paarden van alle kleuren paarden 
C) Sarcoiden lijken vaak op huidschimmel 

Vraag 9: Welke stelling over de ANATOMIE van het paard klopt? 

A) De achterbenen zitten met het heupgewricht aan de wervelkolom 
B) De voorbenen zitten met gewrichten aan de romp 
C) Tussen de voorknie en de kogel zit de pijp 
D) Een paard heeft 1 SI gewricht 

Vraag 10: Welke stelling over PIJN of KREUPELHEID aan paardenbenen is correct? 

A) Als een paard weinig voorwaarts is kan het pijn hebben aan meerdere 
benen 

B) Als een paard een been niet wil opnemen is het aan dát been kreupel 
C) Als een paard alleen tijdens het rijden kreupel is ligt de oorzaak altijd bij de 

ruiter, het zadel of het bit 

Veel Succes! 

Als je in aanmerking wil komen voor de unieke vintage EHBO kist voor paarden 
moet je  

• AANWEZIG zijn op de komende klantenavond én 
• De antwoorden vóór 27 maart naar ons mailadres 

info@paardenpraktijkutrecht.nl gemaild hebben! 

We maken de goede antwoorden ná onze klantenavond bekend op onze website 
en Facebook Pagina 
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