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Ik schrijf het onderstaande onder voorbehoud van een rechtstreeks onderzoek van de dieren in kwestie.
Ik ben dierenarts met een specialisatie in paarden sinds 1984, en meester hoefsmid. In deze dubbele hoedanigheid
word ik regelmatig aangesteld als gerechtelijk deskundige door de rechtbanken, als leerkracht, als hulpbron voor de
Franstalige en Nederlandstalige Gemeenschap bij de herziening van het hoefsmedenonderwijs in België en als stichter
van de opleiding van hoefsmeden aan de IFAPME in Namen. Jaarlijks docent voor de cursussen topografische anatomie
en podologie gericht aan de derdejaarsstudenten diergeneeskunde in Louvain-la-Neuve.
"De route van paardenvlees – Argentinië 2020"
Sec. 13

Achter rechts

Sec. 22

Sec. 26

Gecompliceerde distale verstuiking en ligamentbreuken

1

Een stapel van enkele honderden karkassen.
Deze hele karkassen zijn het bewijs van een bewuste keuze voor
een totaal uitblijven van voedsel, water en veterinaire zorg.
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Cachectisch (wegkwijnend) veulen, niet ontwormd

3

Sec. 26-35

Vooraan rechts

Overmatig littekenweefsel bovenrand van de hoef

4

Sec. 37-38

Vouwen

Huidscheur in verband met de aanwezigheid van spoelwormen
(ascaris)
Niet-traumatische
oorsprong
Gangreen
en coronale
fistels vooraan

5

staart
Sec. 40-49

Achter rechts

6

Erop steunen onmogelijk
Sec. 1.19

Cachectisch veulen door ondervoeding, terminale dehydratie,

7

ongedierte
Sec. 33-35

Stervend veulen
Stervend veulen

Sec. 1.39
Sec. 1.44

Stervend veulen
Transport van "sec. 40-49”?

Sec. 1.55
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Sec. 2 .10

Vooraan rechts

Traumatische verscheuring buitenkant onderarm.

Sec. 2.20

Achter rechts

Traumatische verdwijning van de voorste en laterale
extensiepezen van de vingerkootjes. Uitbundige
littekengranulatie waardoor 50% van het botoppervlak van de
metatarsus zichtbaar is.

13

Stervend

14

Doorligwonde op het olecranon, cachectisch stervend paard

15

Wurging door de ketting die verbonden is met het
kootgewricht vooraan links

16

Sec.
2.27/39
Sec. 2.37

Elleboog links

Sec. 40/50

Algemene bevindingen over waargenomen letsels (1, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16)
•
Systematisch het gevolg van een oud letsel
•
Dodelijke prognose voor 1, 6, 15, 16
•
Gereserveerde prognose met ernstige gevolgen voor de voortbeweging 4, 13
•
Als al deze letsels in het begin werden behandeld, zou de prognose gunstig zijn geweest.
Algemene bevindingen over de waargenomen algemene toestanden (2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16)
•

Cachexie is het gevolg van ongedierte, gebrek aan voedsel, water en zorg.

In eer en geweten met nauwkeurigheid en oprechtheid.
Gedaan te Ittre, 2 december 2020.

