Gebruiksvoorwerpen dierenarts
landbouwhuisdieren en paarden
(omcirkel het goede antwoord)

1. Dit is een magneet die:
A. tijdens een buikoperatie verloren
tangen en scharen uit de buikholte haalt

 B. in de pens van een koe
scherpe metalen delen moet
inkapselen zodat ze geen
schade geven

6. Dit slangetje wordt gebruikt om:
A. zwakke lammetjes via een
maagsonde melk in te geven
B. hengsten die niet kunnen plassen te
helpen
C. dieren een infuus in de bloedbaan te
geven

C. gebruikt wordt als gereedschapshouder
tijdens operaties

2. Dit wordt gebruikt:

7. Dit apparaat wordt gebruikt om:
A. om over de kop van een schaap te
trekken om hem rustig te maken
B. als antieke gereedschapstas voor een
dierenarts

A. kalfjes te onthoornen

 B. koeien pillen in te geven
C. kiezen te trekken bij schapen

 C. om een ontstoken poot
van een koe te behandelen
met desinfecterende vloeistof

3. Dit wordt gebruikt:
A. als verlengde bruluitlaat onder een
veeartsenauto

 B. om in een schede van
een koe of paard te kijken

8. Dit antieke apparaat werd gebruikt:
 A. als schietmasker om
koeien te verdoven voor het
slachten
B. om het hart van een ongeboren vrucht te
horen kloppen
C. als prothese voor een paard met een
geamputeerd onderbeen

C. om een koe kunstmatig te beademen

4. Dit antieke instrument werd door een dierenarts
gebruikt:
 A. om (met het opzetstuk
zichzelf) een rectaal klysma

9. Dit stukje hout wordt gebruikt:
A. om na chirurgische plaatsing de uier van
een fokschaap groter te laten lijken
B. om tijdens een buikoperatie hierop de
nier te leggen

toe te dienen
B. om de oren van een varken door te
spoelen
C. om zieke kalveren te dwangvoederen

5. Deze tang wordt gebruikt om:
A. (wolfs)kiezen te trekken bij een paard

 B. de zaadstreng van een
hengst tijdens de castratie
dicht te knijpen
C. een oornummer bij een koe aan te
brengen

 C. om onder de gezonde
klauw van een koe te lijmen
om daarmee de andere klauw
met een ontsteking te
ontlasten
10. Dit wordt gebruikt:
A. om volgens oud gebruik een fles te
ontkurken na een succesvolle keizersnede.

 B. om de pens van een koe
langdurig te ontluchten
C. om het oor van een stier van binnen
schoon te maken.

