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Wat doet de GD?
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer is een commerciële onderneming die actief is op de Nederlandse markt. In opdracht
van veehouders, diereigenaren, dierenarts(praktijk)en, overheden en bedrijfsleven werken ongeveer 450 medewerkers dagelijks aan de
gezondheid van landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. Het hart van ons bedrijf wordt gevormd door het veterinaire laboratorium, waar
per dag 15.000 analyses verricht worden. Daarnaast beschikt de GD over een team van dierenartsen, specialisten en wetenschappers voor
het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen van programma’s voor dierziektepreventie en -bestrijding. Door deze
unieke combinatie van lab, kennis en data kunnen we onze klanten advies op maat bieden.

Afdeling in beeld

Pathologie
In deze rubriek leest u iedere keer over een andere afdeling van het GD-laboratorium. Wat gebeurt er allemaal op
deze afdeling en hoe draagt de afdeling bij aan de gezondheid van uw paard? Deze keer: de afdeling Pathologie.
Pathologie komt van de Griekse woorden pathos (ziekte) en logos
(kennis of leer). Letterlijk betekent het dus ‘ziekteleer’. De afdeling
Pathologie houdt zich bezig met het onderzoeken van ziektes, het
stellen van diagnoses en het kiezen van de juiste behandeling. Dit
doet ze door sectieonderzoek (onderzoek op dode dieren) en door
het onderzoeken van monsters van levende dieren.
De GD is een van de weinige instanties in Nederland die secties op

dode dieren uitvoeren. Er komen jaarlijks ongeveer 90 paarden en
zo’n 50 verworpen veulens binnen voor onderzoek naar de
doodsoorzaak. Daarnaast onderzoekt de afdeling Pathologie biopten
(monsters) die de dierenarts heeft genomen van huid en gezwellen.
Een juiste diagnose van deze biopten is heel belangrijk voor een
eventuele behandeling en voor een juiste prognose.
Meestal worden dieren ingezonden naar de afdeling Pathologie
omdat de doodsoorzaak onduidelijk is. Het is in het belang van de
gezondheid van stalgenoten heel belangrijk om de doodsoorzaak te
achterhalen. De ziektegeschiedenis, de informatie op het inzend
formulier en het sectieonderzoek zijn de basis voor het nemen van
weefselmonsters voor verder onderzoek. Deze monsters onderzoekt
Pathologie bijvoorbeeld microscopisch, bacteriologisch of
virologisch. De resultaten van het dit laboratoriumonderzoek en het
sectieonderzoek leiden meestal naar de juiste doodsoorzaak.

Samenwerking GD en KNHS
De GD heeft voor het ophalen van dode dieren op elke locatie in
Nederland exclusieve afspraken gemaakt met de KNHS. Als er tijdens
evenementen van de KNHS een paard sterft, haalt de GD het paard
op een diervriendelijke manier op voor onderzoek. Als u een dood
paard wilt laten onderzoeken, is het verstandig dit zo snel mogelijk
te regelen omdat de conditie van dode dieren, zeker van grote
dieren als paarden, snel terugloopt. Dieren die enkele dagen hebben
gelegen zijn niet meer geschikt voor het sectieonderzoek.
De dienstdoende dierenarts kan helpen met het verzendklaar maken
van het dier. De ophaaldienst is bereikbaar onder telefoonnummer
0900-2020012.

Wilt u meer weten over wat de GD voor u kan betekenen? Neem
dan gerust contact op! De Gezondheidsdienst voor Dieren
Arnsbergstraat 7 • 7418 EZ Deventer • tel. 0900-1770
www.gddeventer.com • info@gddeventer.com
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