INZENDFORMULIER SECTIE SCHAAP/GEIT (tevens Handelsdocument)
Inzendnummer:

In te vullen door GD

Ontvanger materiaal:

Volgnummer ophaaldienst:
Aantal ontvangen:

Afleveradres:
GD
Rigastraat 25
7418 EW Deventer

Ophaaldienst

Inschrijven paraaf:
Geschat totaal gewicht:

Deze ruimte niet beschrijven

Autoriseren:

Adres, Postcode + Plaats invullen:

Ophaaladres anders dan UBN adres ==>

Formulier zo VOLLEDIG mogelijk invullen
tel:

Veehouder (eigenaar UBN):

UBN :

Adres:
Rel :

Postcode + Plaats:
Dierenarts/praktijk:

Nr

:

Nr

:

Plaats:
Naam dierenarts +tel nr.
contactpersoon

tel:

Extra adressant :
Inzender is

Veehouder

Dierenarts

Overige:

Rekening naar:

Veehouder

Dierenarts

Overige:

Diersoort of sector

Schaap

Geit

Verworpen vrucht indien aanwezig, placenta meesturen

Nr.

Type materiaal

Leeftijd

Levensnummer /
Naam dier

Engelse uitslag

Behandeling / vaccinatie

Weidegang

Zo ja, waarmee

1

Verw. vrucht
Kadaver

Orgaan/tumor

Verw. vrucht
Kadaver

Orgaan/tumor

jr

Verw. vrucht
Kadaver

Orgaan/tumor

jr

Verw. vrucht
Kadaver

Orgaan/tumor

dg

wk

mnd

jr

dg

wk

mnd

jr

dg

wk

mnd

dg

wk

mnd

2

3
4

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

EUTHANASIE

REDEN INZENDING
Klachten ( gesubsidieerd tarief )

Scrapiekoppen onderzoek
Proef/Project GD-nr.

Koop- /verzekeringskwestie (niet gesubsidieerd tarief)

Ja
Nee

VERSCHIJNSELEN
Sinds

-

-

Ademhalingsproblemen
Circulatiestoornissen
Diarree
Hoesten
Huidaandoening

(datum) zijn er

dieren ziek,

Koorts
Kreupelheid
Plotseling dood
Productieproblemen
Te hoog celgetal

dieren dood,
Mastitis/Uierontsteking
Verhoogde uitval
Vermageren / slechte groei
Verwerpen
Vruchtbaarheidsproblemen

verwerpers
Zenuwverschijnselen

Toelichting / Anamnese (bijv. aankoop, ziektebeeld, historie, diagnose)

Naam inzender: ...................................................
Datum:
Handtekening:

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

PDC2022 SG
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Chauffeur ophaaldienst: ...................................................
...................................................
Datum:
...................................................
Handtekening:

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.

2740209958

Additioneel gewenst onderzoek, onafhankelijk van sectiebevindingen, wordt apart gefactureerd

In overleg met de veehouder kunt u besluiten om kadavers en organen 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 het ministerie van
(LNV) en de sector samen ongeveer 75 procent van de werkelijke kosten van pathologisch onderzoek.
De patholoog voert een macroscopische en zo nodig microscopische beoordeling uit op het kadaver of orgaan en laat aanvullende
laboratoriumonderzoeken uitvoeren, die op basis van het macroscopische beeld en de anamnese een bijdrage leveren aan het diagnostisch resultaat.
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 de hieronder weergegeven onderzoeken aanvragen als extra onderzoek. De
kosten hiervoor worden bovenop het subsidietarief in rekening gebracht bij degene die de factuur betaalt. Ga voor de meest actuele producten en
tarieven naar www.gddiergezondheid.nl/dapcontact/laboratorium/producten-en-tarieven/schaap-geit.
Voor sectie of ander diagnostisch onderzoek op dierlijk materiaal geldt voor u uiteraard de actuele en toepasselijke wet- en regelgeving. Zie hiervoor:
www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/dierenartsenpraktijkregistratie. U bent als inzender verantwoordelijk voor de correcte en volledige naleving van deze wet- en regelgeving.
Aan het vervoeren van diagnostisch materiaal zit internationale wetgeving (ADR) verbonden. Op www.gddiergezondheid.nl/ophaaldienstmonstermateriaal vindt u de verpakkingsinstructie van diagnostisch materiaal. Voor verzend- en verpakkingsmateriaal, verwijzen wij naar:
www.gdwebshop.nl
Heeft u behoefte aan nader overleg over de door u gewenste extra onderzoeken? Neem dan contact op met de Veekijker Kleine Herkauwers via
0900-710 00 00 (optie 3). De Veekijker Kleine Herkauwers is op werkdagen tussen 15:00 - 17:00 uur bereikbaar. De Veekijker geeft uw vraag of
aanvulling op de anamnese door aan onze pathologen.

10536 Pakket zware metalen en mineralen screening (organen) P693
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mo, Ni, Pb, Se, V en Zn)

Informatie planner:

