Het Certificaat Röntgenologisch Onderzoek (CRO)
Gezondheid is één van de belangrijkste eigenschappen van ons Groninger ras.
Hierbij hoort ook de gezondheid van de botten. Onze dekhengsten worden al jaren gekeurd,
voorafgaand hun goedkeuring, volgens strenge normen. Op deze manier probeert ons stamboek via
de vaderdieren erfelijke afwijkingen uit te sluiten. Onder erfelijke afwijkingen vallen o.a.: OC(D),
hoefkartol of verbening van het hoefkraakbeen.
Echter worden merries binnen ons stamboek nauwelijks röntgenologisch gekeurd, terwijl zij
natuurlijk net zo goed erfelijke afwijkingen door kunnen geven. Om het röntgenologisch keuren van
merries te bevorderen heeft het stamboek het CRO geïntroduceerd. Verschillende stamboeken
hebben al een dergelijk certificaat. Het certificaat telt ook mee in de puntentelling voor het
preferentschap van de ouders, dus daarom kan het ook interessant zijn om een ruin te röntgenen.
Hieronder staat de procedure beschreven:
U dient uw merrie door een zogenoemde ‘PROK’ dierenarts te laten keuren. Deze dierenartsen zijn
opgeleid in het maken van zo optimaal mogelijke röntgenfoto’s, zodat de keuringscommissie in
Utrecht de foto’s goed kunnen beoordelen. Deze dierenarts stuurt de foto’s op naar Utrecht, maar u
dient er duidelijk bij te vermelden dat het een Groninger paard betreft opdat in Utrecht de juiste
norm gehanteerd wordt tijdens het beoordelen.
Wanneer de foto’s zijn beoordeeld zult u de uitslag thuis gestuurd krijgen. Deze uitslag kunt u dan
opsturen naar ons stamboekkantoor in Zutphen tezamen met het Bewijs van Inschrijving.
Let op: U bent ten aller tijde als eigenaar van het paard zelf verantwoordelijk voor het proces. Mocht
er onverhoopt iets mis gaan of de beoordeling wel erg lang op zich laten wachten, zult u zelf even
contact met de Faculteit Utrecht moeten opnemen.
25.9. Toekenning van het Certificaat Röntgenologisch Onderzoek (CRO) (uit Keuringsreglement
d.d.29-11-2014)
a. Het Certificaat Röntgenologisch Onderzoek ‘CRO’ wordt toegekend aan bij het GrP geregistreerde
merries en ruinen die met voldoende resultaat hebben deelgenomen aan een röntgenologisch
onderzoek, waarvan de criteria zijn vastgesteld in artikel 19.8.2.
b. Het onderzoek kan plaatsvinden vanaf 1 april in het jaar dat de merrie of ruin 2 jaar geworden is.
c. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een PROK gecertificeerde dierenarts of de Faculteit
Diergeneeskunde in Utrecht. De beoordeling van de röntgenfoto’s vindt in elk geval plaats door de
röntgenbeoordelingscommissie van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Daartoe kunnen de
gemaakte röntgenfoto’s worden opgestuurd.
d. De aanvraag voor het certificaat moet schriftelijk bij de stamboekadministratie worden ingediend,
onder overlegging van de beoordeling van bovengenoemde röntgen-beoordelingscommissie
voorzien van het registratienummer en transpondernummer van het paard, tezamen met het Bewijs
van Inschrijving.
19.8.2. Röntgenologisch onderzoek (uit Keuringsreglement d.d.29-11-2014)
De uitslag van het röntgenonderzoek is acceptabel als alle onderdelen met goed of voldoende (klasse
0, 1 en 2) en (-) = (negatief, niet aangetoond) A of B zijn afgesloten.
Klasse 0: Gaaf of vrijwel gaaf
Klasse 1: Goed
Klasse 2: Voldoende
Klasse 3: Zwak
Klasse 4: Slecht tot zeer slecht

Voorbenen

Rechts

Links

Hoefkatrol (straalbeen)

0-1-2

0-1-2

Sesambeentjes

0-1-2

0-1-2

Artrose kootgewricht

0-1-2

0-1-2

Achterbenen

Rechts

Links

Sprong-spat

0-1-2

0-1-2

Sprong-osteochondrose

(-) (neg.) Klasse A-B

(-) (neg.) Klasse A-B

Knie-osteochondrose

(-) (neg.) Klasse A-B

(-) (neg.) Klasse A-B

Osteochondrose kogel

Klasse A-B-C-D-E

Geen selectie

Bij dit onderzoek rapporteert de Faculteit Diergeneeskunde eventuele kenmerken. Eventuele
kenmerken zijn aanvullende constateringen, die ertoe kunnen leiden dat het röntgenologisch
onderzoek niet met voldoende resultaat wordt afgerond.

Lijst met PROK-dierenartsen
eDigit Mobiel Paardenonderzoek
Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen
Dierenartsenpraktijk Doetinchem-Zeddam (ook op locatie)
Dierenkliniek de Vijfsprong (ook op locatie)
Dier-N-Artsen (ook op locatie)
De Graafschap Dierenartsen
Paardenkliniek Venlo
Dierenartsenpraktijk Sint-Oedenrode (ook op locatie)
Veterinair Centrum Someren
Veterinair Centrum Holland Noord (ook op locatie)
Paardenkliniek Aa & Hunze
Dierenartsenpraktijk Krommerijnstreek
Dierenhospitaal Visdonk
Dierenkliniek Ridderkerk
Veterinair Paardencentrum De Molenheide
Dierenkliniek Het Hazewinkel
Dierenkliniek Wolvega
Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk (ook op locatie)
Hofma & Van Gelder B.V.
Dierenartsenpraktijk Moergestel (ook op locatie)
Dierenartsencentrum De Peelhorst
Dierenkliniek Marum-Grootegast
Dierenkliniek De Lingehoeve
Veterinair Paardencentrum Kootwijkerbroek
Arts&Dier Klijndijk (ook op locatie)
Dierenartsenpraktijk Horst e.o. (ook op locatie)
Paardenkliniek Honselersdijk
Dierenkliniek Hellendoorn-Nijverdal (ook op locatie)
Paardenkliniek De Veluwe
Dierenkliniek Meursing
Dierenkliniek Hattem/Wapenveld
Lindenhoff Dierenartsen (ook op locatie)
Paardenkliniek De Watermolen
Paardenkliniek Garijp
Paardenpraktijk Sweenslag (ook op locatie)
Dierenkliniek Enterbrook
Dierenkliniek Emmeloord
Dierenartsenpraktijk Ell (ook op locatie)
Dierenartsen Midden Brabant
Diergeneeskundig Centrum Twenterand
Horsepital mobiele paardenkliniek
Dierenartsenpraktijk Bodegraven B.V.
Dierenartsenpraktijk Berghem (ook op locatie

