Samen werken aan diergezondheid

DATA
In de loop der jaren bouwden wij een database op met tienduizenden
pathologische diagnoses van honden en katten. De fokkerij-geassocieerde
welzijnsproblematiek van rashonden is een erg actueel onderwerp. Daarom
zijn we betrokken bij onderzoek naar de prevalentie van aandoeningen bij
raszuivere honden. Zo leveren we een bijdrage aan de monitoring van erfelijke
afwijkingen binnen de verschillende hondenrassen.
Door ons netwerk en onze diagnostiek hebben wij toegang tot een grote
hoeveelheid data. Deze data zetten we in om industriële klanten, overheden en
onderzoeksinstituten te ondersteunen bij hun werkzaamheden.

DNA-TESTEN
GD werkt samen met het Dr. van Haeringen Laboratorium (VHL). VHL is
gespecialiseerd in het uitvoeren van DNA-testen bij dieren, planten en microorganismen. Met de ontwikkelde testen kunnen erfelijke aandoeningen bij
honden en katten worden aangetoond.

CURSUSSEN,
OPLEIDING EN
LEZINGEN
GD Academy organiseert en ontwikkelt
cursussen, opleidingen en lezingen met
partners. De cursus bacteriologie en
parasitologie voor dierenartsassistenten
(ontwikkeld met Vetined en Virbac)
zijn hier voorbeelden van. Aansluitend
hierop bieden we rondzendoefeningen
aan. Dierenartsen toetsen hiermee hun
eigen bacteriologisch onderzoek. Ook
spreken onze pathologen regelmatig
op bijeenkomsten voor dierenartsen en
wetenschappers.

MEER INFORMATIE OF VRAGEN?
Drs. Jeanine Brussee
dierenarts gezelschapsdieren
0570-66 04 55
j.brussee@gddiergezondheid.nl
Afdeling klantcontact
0900-1770 optie 5
info@gddiergezondheid.nl

SAMEN MET ONZE
PARTNERS WERKEN
AAN DIERGEZONDHEID
GD werkt op veel gebieden samen met partners en
klanten, onder andere met:
• onderwijsinstellingen
• de farmaceutische industrie
• (internationale) laboratoria
• dierenartsenpraktijken
• onderzoeksinstituten

“De complexiteit van de parasitologische cycli
intrigeert mij. GD helpt bij het ontrafelen van dit
proces, door te werken aan nieuwe testen. Je werkt
van ‘nul’ naar een oplossing. Het is goed om te merken
dat de parasitologische diagnostiek toeneemt, omdat
er nog relatief veel ‘blind’ behandeld wordt.”
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Dr. Deborah van Doorn, R&D-medewerker
Specialisme: parasitologie

UW PARTNER IN DIAGNOSTIEK EN
ONDERZOEK VOOR GEZELSCHAPSDIEREN

PASSIE VOOR
GEZELSCHAPSDIEREN
Voor u ligt ons verhaal. Een verhaal over
onze passie voor gezelschapsdieren. Een
passie die zich vertaalt in hoogwaardige
diagnostiek waarmee we een bijdrage
leveren aan de gezondheid van het dier.
Maar dit kunnen we niet alleen. Dit
doen we met u. Samen werken we aan
diergezondheid. Graag delen we onze
mogelijkheden, kennis en expertise met u.

GD, AL BIJNA 100 JAAR ACTUEEL!
‘Samen werken aan diergezondheid, in het belang van dier, dierhouder en
samenleving.’ Dat is de missie waar we bij GD al bijna 100 jaar voor staan.
Met zo’n 400 medewerkers werken we elke dag aan de gezondheid van
verschillende diersoorten, waaronder gezelschapsdieren. Ons laboratorium
kenmerkt zich door betrouwbare, geavanceerde technieken en innovatie.
Wij onderzoeken jaarlijks bijna vijf miljoen monsters.

“Het ‘diagnostische spel’ van de pathologie boeit me: op een korte
termijn een bijdrage leveren aan de oplossing voor een significant
probleem. Vooral de pathologie van lymfoproliferatieve aandoeningen
vormt een grote uitdaging. De prognose van lymfoompatiënten is
namelijk heel divers. Om de dierenarts zo goed mogelijk te ondersteunen bij de therapiekeuze voeren wij deze diagnostiek uit volgens
de WHO-classificatie. We beschrijven nauwkeurig en uitgebreid wat
we waarnemen, zodat onze interpretaties inzichtelijk zijn. Want
vertrouwen en communicatie staan centraal in onze samenwerking
met de dierenarts. Als collega-pathologen hebben we korte lijnen en
delen we onze beschikbare expertise en kennis. Dat maakt ons team
sterk.”
Dr. Evert van Garderen, veterinair patholoog
Specialisme: oncologische pathologie, in het bijzonder
de pathologie van lymfoproliferatieve aandoeningen

GEZELSCHAPSDIEREN
BINNEN GD
Sinds 2006 voert GD diagnostisch laboratoriumonderzoek uit op
het gebied van gezelschapsdieren, met als belangrijke pijler
pathologische diagnostiek (op biopten). In de loop der jaren is
de kennis van ons team veterinair pathologen op het gebied van
oncologische, dermatologische en mondholtepathologie enorm
gegroeid. Dit is onder andere een voortvloeisel uit de
samenwerkingsverbanden met de verschillende (gegroepeerde)
dierenartspraktijken.

U kunt bij GD onder andere terecht voor:
• pathologie
• klinische chemie
• toxicologie
• bacteriologie
• parasitologie
• virologie
• serologie

Bij GD staat voor diverse
disciplines een team van

“Het grote voordeel van de pathologieservice is de enorme expertise van de pathologen. Zij hebben samen meer dan 125 jaar ervaring! De pathologen denken mee over
aanvullende onderzoeken (kleuringen) die de diagnose kunnen verduidelijken. De
samenwerking tussen clinicus en patholoog wordt hier optimaal uitgevoerd.”
Drs. Arno Roos, Veterinair Verwijscentrum Gouda

specialisten voor u klaar.
Met behulp van de R&Dafdeling en de expertise
van het laboratorium
kunnen wij gericht
reageren op vragen vanuit
de markt.

“Als de diagnose bij een dier met huidproblemen
of orale aandoeningen niet gesteld kan worden of de
behandeling niet aanslaat, dan komt mijn expertise van pas. De dierenarts kan besluiten biopten
op te sturen, samen met een duidelijke anamnese,
vraagstelling en eventuele foto’s. Vervolgens begint de
puzzel. Alle stukjes informatie - het klinisch aspect,
verloop, de reactie op behandeling(en), en
de histopathologie - moeten in elkaar passen.
Voor mij blijft het een continue uitdaging om een
oplossing te zoeken.”
Dr. Nadine Meertens, veterinair patholoog
Specialisme: mondholte- en dermatopathologie

Team veterinair pathologen
V.l.n.r.: Dr. Jan Vos, Dr. Simon Kimpfler, Drs. Karin Junker, Drs. Sylvia Greijdanus,
Dr. Nadine Meertens, Dr. Evert van Garderen, Drs. Klaas Peperkamp, Drs. Reinie Dijkman

“Virbac werkt samen met GD op het gebied van
productontwikkeling en educatie. Zo organiseert
Virbac met GD een cursus parasitologie gezelschapsdieren voor paraveterinairen. Vanuit de wetenschappelijke
basis van GD en de knowhow van Virbac, onder andere
op gebied van ontwormingsmiddelen, ondersteunen
we de praktijk en delen we kennis over ontworming en
bestrijding.”
Drs. Constance Nijman, productmanager Virbac

