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Abortuspakket
Schaap en Geit
Het optreden van abortus is vervelend. Niet alleen omdat
het geld kost, maar ook omdat het mogelijk besmettelijk is
en overgedragen kan worden van dier naar mens. Het belang
van een diagnose is groot, zodat er tijdig kan worden ingegrepen. Met het Abortuspakket Schaap en Geit neemt u
daarom sinds kort zelf op eenvoudige en laagdrempelige
wijze een tweetal swabs uit de keel van de verworpen vrucht
en stuurt u deze in naar GD voor onderzoek.
Abortus, een vroeg- en doodgeboorte van lammeren bij schapen
en geiten, is vanwege de fokkerijverwachting en verminderde
inkomsten vervelend voor u als schapen- of geitenhouder. De
oorzaak van abortus kan besmettelijk of niet-besmettelijk zijn.
Wanneer u te maken krijgt met abortus is het belangrijk hier
aandacht aan te besteden en te achterhalen wat de oorzaak is.
Wanneer zich meerdere abortussen voordoen, is de oorzaak
meestal besmettelijk en lopen uw andere dieren ook gevaar.
Bovendien kan de ooi of de geit dan een van dier op mens overdraagbare aandoening bij zich dragen en een risico vormen voor
de mensen die met het dier in contact komen. Daarom is het bij
abortus belangrijk om snel in te grijpen. Dit kan door vrucht en
nageboorte in te sturen voor pathologisch onderzoek, onderzoek met het abortuspakket of door bloedonderzoek.
Het abortuspakket
Met het abortuspakket kunt u door het nemen van twee diepe
keelswabs bij de verworpen vrucht (verkrijgbaar via uw dierenarts of via www.gdwebshop.nl) laagdrempelig de oorzaak van de
abortus onderzoeken. Zo krijgt u van de meest voorkomende
besmettelijke bacteriële oorzaken een goede indicatie of ze op
uw bedrijf aanwezig zijn. Het abortuspakket is zeer geschikt als
de nageboorte ontbreekt.

Aandachtspunten en tips
• Een afwijkend aantal abortussen is meldingsplichtig
(zie www.nvwa.nl; NVWA meldkamer: 045-5463188)
• Neem hygiënemaatregelen, zowel voor mens als dier
• Bied abortusmateriaal aan voor pathologisch onderzoek of
ter destructie.

Werkwijze
Stuur de swabs samen met een inzendformulier ‘Monsters Kleine
Herkauwers’ (www.gddiergezondheid.nl/formulieren) naar GD.
Neem voor het bespreken van uw uitslag contact op met uw
dierenarts of de GD Veekijker (0900-7100000).
MEER INFORMATIE EN EEN PRAKTISCH FILMPJE VINDT U OP
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/ABORTUS
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