VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

Abortuspakket
schaap en geit

GD LOOPT VOOROP IN DIERGEZONDHEID
MET HET ABORTUSPAKKET SCHAAP EN GEIT

Abortus, een vroeg- en doodgeboorte van lammeren, is
vanwege de fokkerijverwachting en verminderde inkomsten
vervelend voor u als schapen- of geitenhouder. Het is bij een
abortus belangrijk aandacht te besteden aan de oorzaak.
De oorzaak van abortus kan besmettelijk of niet-besmettelijk zijn. Als zich
meerdere abortussen voordoen, is de bacterie meestal besmettelijk en lopen
uw andere dieren ook gevaar. Ook kan de ooi of geit dan een aandoening bij
zich dragen die van dier op mens overdraagbaar is en zo een risico vormen
voor mensen die met het dier in contact komen. Daarom is het bij abortus
belangrijk om snel in te grijpen. Dit kan doormiddel van het abortuspakket,
door bloedonderzoek te laten doen of door de vrucht en nageboorte in te
sturen voor pathologisch onderzoek.

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

Hoe werkt het abortuspakket?
Monstername
Met het abortuspakket kunt u door middel van het nemen van
twee diepe keelswabs (verkrijgbaar via uw dierenarts of bij GD
via 0900-1770 optie 3) bij de verworpen vrucht, laagdrempelig
de oorzaak van de abortus onderzoeken. Zo krijgt u van de
meest voorkomende besmettelijke bacteriële oorzaken een goede
indicatie of ze een rol spelen. Het abortuspakket is zeer geschikt
als de nageboorte ontbreekt.

Verzending naar laboratorium GD
Ga naar www.gddiergezondheid.nl/formulieren. Print hier het
inzendformulier monsters kleine herkauwers. Als u het formulier
correct heeft ingevuld kunt u, of uw dierenarts, de swabs met
inzendformulier terugsturen naar GD.
GD onderzoekt de swabs door middel van PCR en bacteriologisch
onderzoek op de in Nederland meest voorkomende bacteriële
oorzaken van abortus, zoals bijvoorbeeld Chlamydia abortus,
Campylobacter spp., Listeria spp., Salmonella spp., Escherichia
coli en Trueperella pyogenes.

Uitslag
Neem voor het bespreken van uw uitslag contact op met uw
dierenarts of de GD Veekijker (0900-7100000).
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Bestellen abortuspakket
De kosten voor het abortuspakket zijn 89 euro. Er dienen
2 diepe keelswabs per lam genomen te worden. Deze zijn
verkrijgbaar via uw dierenarts of bij GD via 0900-1770 optie 3.

Meer weten?
Wilt u meer informatie, advies of uitleg over diergezondheids
aspecten bij schapen en geiten, neem dan vrijblijvend contact
op met Veekijker schaap geit: 0900-7100000 (op werkdagen van
15-17 uur). U krijgt dan direct een deskundige aan de telefoon.
Voor algemene vragen kunt u, op werkdagen tussen 8.00 en
17.00 uur, contact opnemen met de afdeling klantcontact:
0900-1770 optie 3 of via onze website
www.gddiergezondheid.nl/schaapgeit.

Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl/abortus
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