
 

 

Beschrijving: Assistent Dierenarts 

Hallo assistent dierenarts! Vandaag heb je een belangrijke taak, namelijk ga jij de kinderen leren hoe 
zij zélf kunnen bekijken of hun paard of pony fit is én ga je ze alles leren over de veterinaire keuring 
waar ze nog naartoe moeten. Neem vooral de tijd en maak het leuk. Deze dag draait om leren, dus 
daar mag echt aandacht aan besteed worden.  

 

Wat nemen jullie in ieder geval mee? 

1. Een klapstoeltje 
2. Stethoscoop 
3. Hesje “veterinaire assistent” 

 

Wat is de pre-keuring? 

Bij de pre-keuring wordt er uitleg gegeven aan de kinderen over de veterinaire keuring waar ze 
daarna naartoe gaan. De dierenarts voert de keuring heel praktisch uit, dit moet omdat hij alle 
paarden moet keuren. Omdat de Kinderendurance draait om leren vinden wij het wel belangrijk om 
hier goed aandacht aan te besteden, daarom is de pre-keuring bedacht. Naast het leren over de 
keuring en zelf leren om het eigen paard te keuren is het vooral belangrijk dat de kinderen leren 
waarom er naar de verschillende onderdelen van de keuring wordt gekeken en hoe ze dat op gewone 
dagen, als er geen kinderendurance is, ook kunnen gebruiken om te beoordelen of ze een fitte pony 
hebben.  

 

Wat doe je tijdens de pre-keuring? 

De pre-voorkeuring 

De kinderen komen in volgorde van startnummers. Ze komen allemaal tegelijk in het begin, maar laat 
je niet overhaasten, er is echt tijd zat. Je hebt zo’n 10 minuten per pony/paard. Neem deze tijd ook! 

1. Vertel het kind wat je gaat doen; 
2. Probeer interactief uitleg te geven, bijvoorbeeld door te starten met vragen waar het hart 

van de pony zit of waar zijn darmen zijn, etc; 
3. Laat het kind zelf luisteren naar het hart van de pony. Om dit te doen is het het handigst 

wanneer je zelf de hartslag opzoekt en de stethoscoop vasthoudt en enkel de oortjes 
overdraagt aan het kind. Doe het geluid voor, dan vinden ze de hartslag makkelijker; 

4. Laat het kind zelf luisteren naar de darmen van de pony. Doe dat op eenzelfde manier als 
met de hartslag; 

5. Laat het kind zelf een huidplooi trekken op de hals van de pony. Vinden ze het eng omdat het 
pijn zou kunnen doen? Laat dan zien dat het geen pijn doet door een plooitje te trekken op je 
eigen hand en het kind hetzelfde te laten doen; 

6. Laat zien hoe de dierenarts de slijmvliezen in de mond bekijkt en wat er gebeurd als je erop 
drukt en het weer loslaat; 

7. Vergeet niet te vertellen waarom de dierenarts naar deze onderdelen kijkt/luistert; 
8. Vul naar hartenlust informatie en ‘zelf testen’ bij! Bovenstaand is het minimum   
9. Heel belangrijk: VUL GEEN VETKAARTEN IN. Dat doet de dierenarts!  


