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Lateromediaal (LM)
Dorsolateraal plantaromediaal oblique (DL - PlMO)
Plantarolateraal dorsomediaal oblique (PlL DMO)
Dorsoplantar (DPl)

Zoals de regelgeving van FEIF voorschrĳft, dienen hengsten vanaf dat ze 5 jaar worden, voor deelname aan een FIZO
keuring te worden gecontroleerd op spat. Dit geldt vanaf het jaar waarin ze 5 worden. De foto’s dienen centraal
geëvalueerd te worden in elk land, en nadien wordt het resultaat ingegeven in WorldFengur. Dit resultaat moet in
WorldFengur staan VOOR aanvang van de FIZO keuring. Indien dit niet in orde is, kan er niet deelgenomen worden. Dit
is ook van toepassing wanneer het enkel over FIZO exterieur gaat.

Meer informatie hierover vind je in de “rules and regulations” van FEIF 

Zoals voorgeschreven dienen er 4 foto’s genomen te worden van elk spronggewricht, namelĳk:

Op elke foto dient duidelĳk vermeld te worden om welk paard het gaat, de naam, de microchipnummer, de datum en
linker/rechter been.

Als centraal punt om de foto’s te beoordelen hebben wĳ gekozen voor de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit
van Gent, gevestigd te Merelbeke. Contactpersoon daar is Frederik Pille.

Indien je spatfoto’s van je paard wenst te laten nemen, of beoordelen:
Aangezien de coördinatie van de onderzoeken via het BSĲP verloopt dien je je eerst aan te melden bĳ de
fokkerĳcommisaris van het BSĲP. 
Vervolgens kan je kiezen of je de foto’s laat nemen door je eigen dierenarts, of dat je dit rechtstreeks laat doen in
Merelbeke waar ze ook beoordeeld worden.

Optie 1: Foto’s laten nemen door het Ugent

Je kunt zelf een afspraak maken in Merelbeke via hun secretariaat heidi.staelens@ugent.be of 
 veerle.vandeneinde@ugent.be - 09 264 76 18. Hierbĳ vermeld je duidelĳk dat het om een röntgenonderzoek van de
sprongen gaat in het kader van een keuring voor het BSĲP (Belgisch stamboek voor Ĳslandse paarden).

Op de gekozen datum vindt het onderzoek plaats.

Bĳ het verlaten van de kliniek worden de kosten rechtstreeks betaald aan de kliniek.
Afgesproken kosten: voor het nemen van de foto’s en de beoordeling vraagt Ugent € 150, excl. btw en excl. eventuele
extra kosten zoals bv. sedatie.

De resultaten dienen opgestuurd te worden naar het BSĲP via info@bsĳp.be Administratieve kost aan het BSĲP is € 25,
dit voor verwerking van de gegevens. Deze moet betaald worden voordat de resultaten in WorldFengur worden
ingegeven.

mailto:info@bsijp.be


BSĲP vzw / SBCI asbl - Wouwerstraat 48 - 2480 Dessel

0491 59 41 36 - info@bsĳp.be - www.bsĳp.be

Optie 2: Foto’s laten nemen door de eigen dierenarts

Je kunt de foto’s ook laten nemen door je eigen dierenarts. Let er wel op dat de foto’s zeker van goede kwaliteit moeten
zĳn, anders worden deze geweigerd door het Ugent, en dienen er nieuwe foto’s genomen te worden, uiteraard is dit op
eigen kost.

Let er ook op dat op de foto’s correct word vermeld om welk paard het gaat, dit staat bovenaan dit document reeds
beschreven.

De foto’s dienen aangeleverd te worden in DICOM formaat, en kunnen doorgemaild worden naar
frederik.pille@ugent.be, gelieve info@bsĳp.be ook in kopie te zetten, vermeld in deze mail dat het gaat om een
röntgenbeoordeling voor het BSĲP (Belgisch stamboek voor Ĳslandse paarden) en je dient ook de juiste
facturatiegegevens door te geven.

De kosten worden gefactureerd door het Ugent aan de aanvrager van de beoordeling. 
Afgesproken kosten voor de beoordeling van de foto’s bedragen 70Euro, excl. Btw. Dit dient aan Ugent te worden betaald.

De resultaten dienen opgestuurd te worden naar het BSĲP via info@bsĳp.be. Administratieve kost aan het BSĲP is € 25,
dit voor verwerking van de gegevens. Deze moet betaald worden voordat de resultaten in WorldFengur worden
ingegeven.

De prĳzen in dit document zĳn afgesproken voor 2022, voor volgende jaren kunnen er andere tarieven gelden.

Contactgegevens:
Het stamboek, de fokkerĳcommisaris: info@bsĳp.be 
Frederik Pille, contactpersoon bĳ Ugent: frederik.pille@ugent.be

Secretariaat Ugent: heidi.staelens@ugent.be
veerle.vandeneinde@ugent.be -  09 264 76 18

Adres:
Universiteit Gent Faculteit Diergeneeskunde
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
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