INZENDFORMULIER SECTIE VARKENS (tevens Handelsdocument)
Inzendnummer:
Volgnummer ophaaldienst:
Aantal ontvangen:

In te vullen door de GD

Ontvanger materiaal:

Ophaaldienst

Afleveradres:
GD
Rigastraat 25
7418 EW Deventer

Geschat totaal gewicht:
Inschrijven paraaf:
Autoriseren:

Deze ruimte niet beschrijven

Formulier zo VOLLEDIG mogelijk invullen
Veehouder (eigenaar UBN):

UBN :

Adres:
Rel :

Postcode + Plaats:
Dierenarts/praktijk:
Plaats:
Extra uitslag naar:

Inzender is

Veehouder

Dierenarts

Overige:

Rekening naar:

Veehouder

Dierenarts

Overige:

Diersoort of sector

zuigbig 0-4 weken

speenbig

Nr

:

Nr

:

Engelse uitslag
opfok/vlees 10-24 weken

ouder dan 24 weken

individueel testen (samples niet poolen)
Nr.

Leeftijd
Leeftijd

Oornummer /
Naam dier

Ingezonden materiaal

1

dg

wk

mnd

jr

Levend
Kadaver

Verw. vrucht
Orgaan

2

dg

wk

mnd

jr

Levend
Kadaver

Verw. vrucht
Orgaan

3

dg

wk

mnd

jr

Levend
Kadaver

Verw. vrucht
Orgaan

4

dg

wk

mnd

jr

Levend
Kadaver

Verw. vrucht
Orgaan

5

dg

wk

mnd

jr

Levend
Kadaver

Verw. vrucht
Orgaan

Behandeling

Enting in de laatste twee maanden

Zo ja, waarmee

Zo ja, waarmee? d.d.

REDEN INZENDING:
Sinds

-

Ademhalingsproblemen
Braken
Circulatiestoornissen
Diarree
Hoesten
Toelichting / Anamnese:

PDC2021 Sectie
Varkens 1.0
5-1-2021

-

(datum) zijn er

dieren ziek,

Huidaandoening
Koorts
Kreupelheid
Plotseling dood
Productieproblemen

dieren dood,

verwerpers

Mastitis/Uierontsteking
Verhoogde uitval
Vermageren / slechte groei
Verwerpen

Vruchtbaarheidsproblemen
Zenuwverschijnselen

Aanvraag aanvullende onderzoeken Z.O.Z.

Dit materiaal is ingedeeld in UN 3373, Biologische Stof categorie B, 6.2. (-)
Vervoerd in een Bulkcontainer (BK2) door de bevoegde autoriteit van Nederland goedgekeurd.
Categorie 1 Materiaal uitsluitend bestemd voor destructie
Op afname van alle producten, werkzaamheden en diensten van GD zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van GD
van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, onder nummer 18-19 en kunnen
daar worden opgevraagd of worden gedownload via www.gddiergezondheid.nl of opgevraagd bij GD via 0900-1770.
Royal GD is een handelsnaam van Gezondheidsdienst voor Dieren B.V.

8077022882

2183022884

Bedrijfsbegeleiding: Additioneel gewenst onderzoek, onafhankelijk van sectiebevindingen, apart gefactureerd
10590 Brachyspira hyodysenteriae agens PCR (faeces) W1810

11692 PRRSv agens PCR (weefsel) W1602
11479 PRRSv Sequentie analyse (weefsel) W1608

10594 Brachyspira pilosicoli agens PCR (faeces) W1808
11630 Clostridium perfringens typering PCR (bact. suspensie) P629

11984 PRRSv ORF 2-7 Sequentie analyse (weefsel) W1834D
11923 Streptococcus suis typering 1,2,7,9 PCR (bacteriesuspensie) W1750

11632 E. coli typering PCR (bact. suspensie) P626

10935 Streptococcus suis typering 4,8 Agglutinatie (bacteriesuspensie) W961

11931 Haemophilus parasuis agens PCR (weefsel) W1747

10751 Opslag bacteriecultuur (4 jaar) W378 .................................................................
*
of

11696 Influenza A agens PCR (weefsel) W1615

11435 Opwerken/verzendklaar maken bacteriestam W378B * ....................................

11699 Influenza PCR subtypering H1N1, H1N2, H3N2 (weefsel) W1611 * Species en evt. type opgeven.Graag zo spoedig mogelijk na het bekend worden van
de deeluitslag contact opnemen met GD om uw verdere wensen, zoals typering te
bespreken. Telefoon GD 0900-1770 optie 2 of via mail. Voor de aanvraag van
10608 Lawsonia intracellularis (PIA) agens PCR (faeces) W1799
autovaccin kunt u het Aanvraagformulier autovaccin mailen naar:
autovaccin@gddiergezondheid.nl
11406 Mycoplasma hyopneumoniae agens PCR (weefsel) W1777-NG
Voor het bewaren of opsturen van stammen kunt u mailen naar:
klantenservicelab@gddiergezondheid.nl
11756 PCV2 (Circovirus) agens PCR (weefsel) W1640J
Bij het opsturen van de stam graag het volledige adres opgeven waar de stam naar
toe moet en wie de contact persoon is.
Sectie van Varkens: Mogelijkheden voor verruiming van het onderzoek
Naam:

_______________________________________

Adres:

_____________________________ __ _________

Plaats:

____________________________ ___________

Info:

_______________________________________

In overleg met de varkenshouder kunt u besluiten om dode varkens in te sturen naar GD voor pathologisch onderzoek. De informatie uit
dit onderzoek wordt door GD ook benut voor de monitoring van diergezondheid in Nederland. Vanwege die laatste functie financieren
de overheid (LNV) en de sector samen ongeveer 75 procent van de werkelijke kosten van pathologisch onderzoek.
De patholoog stelt bij het beoordelen van het kadaver vast welke organen afwijkingen vertonen en besluit op basis van de ingestuurde
anamnese en het macroscopisch beeld welke vervolgonderzoeken aansluiten op het sectiebeeld.
Hoewel de selectie van vervolgonderzoeken door de patholoog doorgaans volstaat, kan het zijn dat u meer onderzoek wenst dan op
basis van het sectiebeeld noodzakelijk is. Om u op dit punt van dienst te zijn, kunt u een aantal onderzoeken aanvragen als extra
onderzoek. De kosten hiervoor worden bovenop het subsidietarief in rekening gebracht bij degene die de factuur betaalt.
Wanneer u bij het inzenden van een varken nog nader overleg wilt plegen over de door u gewenste extra onderzoeken, dan kunt u
hiervoor altijd contact opnemen met de Veekijker via 0900-7100000. De Veekijker zal uw vraag of aanvulling op de anamnese dan
doorgeven aan onze pathologen.
Voor de volgende kiemen geldt een bewaartermijn van twee weken:
- Actinobacillus pleuropneumoniae
- Bordetella bronchiseptica
- Clostridium perfringens
- Escherichia coli (kwaadaardig type)
- Haemophilus parasuis
- Pasteurella multocida (bij DNT negatief)
- Staphylococcus hyicus
- Streptococcus suis
Voor alle overige kiemen en platen (dus ook negatieve) geldt een bewaartermijn van 4 werkdagen na sectie.

Naam:

...................................................

Chauffeur ophaaldienst:

.....................................................

Handtekening:

...................................................

Handtekening:

...................................................

