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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

Parasitologie
In deze rubriek leest u iedere keer over een andere afdeling van het GD-laboratorium. Wat gebeurt er op deze a fdeling
allemaal en hoe draagt de afdeling bij aan de gezondheid van uw paard? Deze keer: de afdeling parasitologie.
Parasieten zijn vervelende beestjes die leven ten koste van andere
dieren of mensen. Parasieten beïnvloeden de gezondheid en daarmee
de prestaties van een paard. Daardoor kosten deze vervelende beestjes
dus nog geld ook! Bekende parasieten bij paarden zijn vooral maag- en
darmwormen. In het verleden, maar nu nog steeds, werd er vaak
behandeld tegen wormen zonder precies te weten of dit wel nodig was.
Daardoor zijn veel wormsoorten resistent geraakt.
De afdeling parasitologie onderzoekt of een dier echt besmet is en zo
ja, hoe erg en met welke soort parasiet. De afdeling bestaat uit vier
analisten en een parasitoloog. Er zijn niet veel veterinaire parasitologen
in Nederland; de kennis van de GD op dat gebied is dan ook uniek.
Het onderzoek naar parasieten gebeurt door een monster van mest,
haar of huid. Mestmonsters worden onder de microscoop bekeken op de
aanwezigheid van wormeieren en/of longwormlarven. De wormeieren
en/of larven worden geteld. Daarnaast wordt de soort bepaald. Met
deze informatie kan een dierenarts, die de situatie op het bedrijf goed
kent, dan weer bepalen welke aanpak het beste is.

Op de huid
Behalve maag- en longwormen onderzoekt de afdeling ook ectopara
sieten. Dit zijn parasieten die in of op de huid van een paard leven.
Ze veroorzaken haaruitval. Vooral als er veel paarden in een warme
stal dicht op elkaar staan, zijn deze parasieten in hun element. Ziet u
dat een paard kale plekken krijgt, dan is het verstandig om uw
dierenarts wat huid of haar in te laten sturen naar het GD-
laboratorium. De afdeling parasitologie onderzoekt de monsters dan
op de aanwezigheid van ectoparasieten.

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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