Bloedbank

GD Bloedbank: meer informatie
over de gezondheid van uw dieren
Ing. Jan Workamp, sectormanager pluimvee en drs. Margriet Brus, redacteur

Bij de GD kunt u bloedmonsters laten invriezen in de ‘bloedbank’. Als er dan gezondheidsklachten zijn in uw koppel, kunt
u het ingevroren bloed laten onderzoeken samen met nieuw afgenomen bloed. Op die manier krijgt u meer informatie over
de gezondheidsproblemen dan bij een eenmalig bloedonderzoek. Maar hoe werkt de bloedbank nu precies? Hoe moet u
insturen en wat zijn de kosten?

Waarom gepaard onderzoek?
De oorzaak van gezondheids- en productieproblemen is lang niet
altijd vast te stellen door eenmalig bloedonderzoek. Door ook bloed
van vóór de klachten te onderzoeken, lukt het vaak veel beter
om een verklaring voor de problemen te vinden. Dit noemen we
gepaard bloedonderzoek.
Op veel pluimveebedrijven is het ongebruikelijk om regelmatig
bloedonderzoek te laten doen op ziekten als IB, REO, TRT of CAV.
Het bloedonderzoek gaat meestal niet verder dan de verplichte

onderzoeksprogramma’s. Pas als er sprake is van gezondheids- of
productieproblemen bij het koppel, wordt soms een nader, meestal
eenmalig bloedonderzoek ingesteld. Het nadeel van dit eenmalige
onderzoek is echter dat een hoge titer alleen zegt dat er ooit een
infectie is geweest. Onduidelijk blijft dan wanneer dat was en of er
een relatie is met de huidige klachten. Op basis van een gepaarde
uitslag (twee uitslagen op verschillende momenten) is het namelijk
veel beter mogelijk een relatie te leggen tussen een infectie en het
gezondheidsprobleem.

Goedkope oplossing

Meer informatie over
problemen betekent
gerichter behandelen
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Het is financieel gezien niet aantrekkelijk om bij gezonde, goed
producerende koppels regelmatig bloed te tappen en dit direct te
laten onderzoeken. Het regelmatig laten invriezen van bloed is dan
een goedkoper alternatief. U kunt dan pas op het moment dat er
echt problemen zijn, besluiten alsnog onderzoek te laten uitvoeren.
Zijn er geen problemen, dan betaalt u dus alleen voor het invriezen
van het bloed.

Bloedbank

Goedkope manier om
problemen te onderzoeken

Inzenden

Kosten

Opmerking

1) Gangbare werkwijze, zonder invriezen. U wilt eenmalig

Inschrijfkosten (€ 8,32 per inzending)
en de tarieven voor de betreffende
bepalingen.

-

Inschrijfkosten (€ 8,32 per inzending) en € 11,75 voor invriezen en
bewaren.

Het serum wordt drie
maanden bewaard. Bewaar
uw blanco uitslag voor
eventueel gepaard onderzoek.

Inschrijfkosten (€ 8,32 per inzending)
+ de tarieven voor de betreffende
bepalingen + € 11,75 voor invriezen
en bewaren.

Zorgt u er zeker in dit geval voor dat er voldoende
bloed in de bloedbuisjes
zit!

Voor de nieuwe monsters: inschrijfkosten en het tarief van de uitgevoerde labtesten. Voor de monsters
uit de opslag: opzoekkosten (€ 29,85)
en het tarief van de uitgevoerde
labtesten.

U ontvangt twee
afzonderlijke uitslagen.

Voor de nieuwe monsters: inschrijfkosten, tarief van uitgevoerde
labtesten en invrieskosten. Voor de
monsters uit de opslag: opzoekkosten
en tarief van uitgevoerde labtesten.

U ontvangt twee
afzonderlijke uitslagen.

onderzoek, zonder opslag van de monsters: op het
inzendformulier geeft u de gewenste bepalingen aan.

2) Inzending alleen voor invriezen/opslag. U wilt monsters
laten invriezen zonder onderzoek op dat moment. Op het
inzendformulier kruist u aan: ‘invriezen’. Verder vult u het
inzendformulier volledig in. U ontvangt van de GD een
blanco uitslag met vermelding van de inschrijfgegevens
inclusief een inzendnummer.

3) Combinatie van onderzoek en invriezen/opslag. U wilt
eenmalig onderzoek én opslag van de monsters. Op het
inzendformulier kruist u de gewenste bepalingen aan
en tevens ‘invriezen’. De gevraagde onderzoeken worden
uitgevoerd en het serum wordt tevens ingevroren en drie
maanden bewaard.

4) Gepaard onderzoek. U wilt onderzoek op nieuw aangeleverde monsters en op monsters uit de GD-opslag: u vult
twee inzendformulieren in, één behorend bij de nieuwe
bloedmonsters en één met het inzendnummer van de
vorige inzending. Op beide formulieren de gewenste
onderzoeken aangeven.

5) Gepaard onderzoek en invriezen/opslag van nieuwe monsters. U wilt onderzoek op nieuw aangeleverde monsters
(en deze vervolgens laten opslaan) en onderzoek op monsters uit de GD-opslag: voor werkwijze zie 4 + invullen op
inzendformulier van nieuwe monsters: “invriezen”

Wilt u meer weten over het invriezen van bloed? Kijk dan op www.gddeventer.com > GD Pluimvee of bel met 0900-1770.
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