Zonder
ziektegeschiedenis
geen goede sectie
Om de oorzaak van sterfte op een bedrijf te achterhalen is
pathologisch onderzoek op gestorven dieren van belang.
De reden waarom veehouders een dier insturen voor sectie,
is altijd omdat hij of zij de reden van de sterfte wil weten.
Volgt er een diagnose, dan kan het (koppel)probleem wellicht worden opgelost.
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Het belang van een diagnose reikt soms verder dan de individuele
veehouder. Er kunnen aandoeningen voorkomen die overdraagbaar
zijn van dier op mens, maar ook aandoeningen die gevolgen hebben
voor contact- of buurtbedrijven, en die soms zelfs de hele sector
raken. Vanwege het bredere belang wordt sectie op schapen en geiten
bij GD vanuit de diergezondheidsmonitoring financieel ondersteund.

Piet Vellema, Europees specialist gezondheidszorg kleine herkauwers

pathologie

Inzendformulier
Om de zoektocht naar de doodsoorzaak zo goed mogelijk te
kunnen uitvoeren is het van belang dat er een goede omschrijving van de ziektegeschiedenis (anamnese) op het inzendformulier wordt ingevuld. Vermeld daarbij onder andere informatie
over ras, leeftijd, ziekteverloop, verschijnselen, problemen bij
koppelgenoten, voeding en andere zaken die relevant kunnen
zijn voor het achterhalen van de doodsoorzaak. Hiermee vergroot u de kans op het stellen van een diagnose, omdat de
patholoog het onderzoek dan gerichter kan uitvoeren. Ook voorkomt u zo dat aan een bepaalde bevinding te veel betekenis
wordt toegedicht. Voor een goede diagnose is naast de anamnese ook de versheid van het kadaver van belang. Wanneer een
dier al enkele dagen dood is voor het wordt aangeboden voor
pathologisch onderzoek, wordt de kans op het stellen van een
diagnose kleiner. Kortom, als inzender kunt u de kans op het
stellen van de diagnose door middel van pathologisch onderzoek vergroten. Daarom vragen wij u om een vers kadaver, dat
representatief is voor het probleem aan te bieden en een
volledige anamnese toe te voegen. Bij voorkeur is het dier niet
behandeld met antibiotica.

Hoe kunt u een dier aanmelden?
Dieren voor pathologisch onderzoek kunt u 24 uur per dag, dus
ook ‘s avonds en in de weekenden aanmelden. Aanmelden kan via:
• het digitale aanmeldformulier (dit kan ook via uw mobiel);
• het centrale meldnummer: 0900-20 200 12 (vermeld op het
bandje uw naam, UBN, telefoonnummer, diersoort, aantal
op te halen dieren en het gewicht van de dieren).

Aanmelden dier
Om een dier aan te melden voor pathologisch onderzoek
kunt u het digitale aanmeldformulier invullen of bellen met
het centrale meldnummer (0900-20 200 12). Vermeld op het
bandje altijd naam, UBN, telefoonnummer, diersoort, aantal
op te halen dieren en het gewicht.

Als u ‘s avonds voor 22.00 uur uw opdracht aanmeldt, worden
de dieren gegarandeerd de eerstvolgende werkdag opgehaald.
Als u ‘s ochtends belt probeert de planner uw opdracht nog in
te passen in de route van die dag. Wij vragen u de kadavers die
worden ingestuurd voor pathologisch onderzoek zo koel mogelijk houden (niet invriezen!). Dit kan bijvoorbeeld door ze te
bedekken met een natte doek en in de schaduw te leggen. De
chauffeur belt u ongeveer een half uur voordat hij op uw bedrijf
is. Vanaf dat tijdstip kunt u het dier aan de openbare weg leggen. De chauffeur komt niet op het erf.
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER PATHOLOGIE OP
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/PATHOLOGIE
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