DE WEG VAN VEILIG BLOED NEMEN

Veilig uitgevoerde

bloedtap altijd mogelijk
Vanwege diergezondheidsdoeleinden moeten runderen
regelmatig via bloedanalyses
onderzocht worden. Het bloed
bemonsteren is niet altijd een
sinecure voor de veehouder
en de bedrijfsdierenarts en
niet zonder stress voor de dieren. Toch is met een minimum
aan investering een veilige en
goed uitgevoerde bemonstering mogelijk.
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1 Bloed tappen voor diergeneeskundig onderzoek
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is een vaak voorkomende activiteit op het
rundveebedrijf. Zo moeten in België binnen het
ibr-programma alle runderen ouder dan 12
maanden bemonsterd worden voor het behalen
van een ibr-vrij statuut. Ook in het kader van
andere diergezondheidsprogramma’s, in
toepassing van het aankoopprotocol of voor
andere diergeneeskundige doeleinden
(diagnostiek) worden dieren met regelmaat
bemonsterd door de bedrijfsdierenarts.
Meer info over welke bloedonderzoeken
nuttig zijn, is te vinden op: www.dgz.be of
www.gddiergezondheid.nl.

2 Deze bedrijfsleider investeerde enige jaren
terug in een allround verplaatsbare
behandelinstallatie die een veilige en goed
uitgevoerde bloedbemonstering te allen tijde
mogelijk maakt. De behandelinstallatie is door
één persoon in 30 minuten op te stellen en heeft
6500 euro gekost. De installatie wordt
boekhoudkundig op tien jaar afgeschreven.

3 De installatie, uit gegalvaniseerd staal, bestaat
uit een loopgang met anti-retourpoort
(terugloopblokkering), een kiosk en een vastzeten behandelbox en is hier in de voergang
opgesteld.
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4 De terugloopblokkering verhindert dat het dier
zich terug bij het koppel voegt. In het deel met
de anti-retour kan het dier eveneens tot rust
komen zonder het contact met de kudde te
verliezen.

5 De kiosk biedt een veilige werkplek voor de
dierenarts.

6 De vastzet- en behandelbox is 2,5 m lang op 1 m
breed. De kiosk voor de veearts is 1,2 m op 1 m.
In de box kan het dier frontaal in de nek worden
vastgezet. Het aflezen van het werknummer van
het dier voor de bijhorende administratie kan
daardoor in alle rust gebeuren.
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7 In de box kan het dier ook zijdelings worden
geklemd om het werk te vergemakkelijken.
De volledig opendraaiende zijpanelen zorgen
ook voor een totale flanktoegang. Hierdoor is
deze box ook ideaal voor het scheren en kan er
zelfs een keizersnede worden uitgevoerd.

8 Het bloed tappen in de staart van een
geïmmobiliseerd dier is vanuit de kiosk een
fluitje van een cent.

9 In de behandelbox kan de dierenarts ook
andere werkzaamheden op een veilige manier
verrichten, zoals het scheren en tuberculineren
of rectaal onderzoek voor drachtcontrole.
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