Samen werken aan diergezondheid

Slachtlijnbemonstering
Meer gemak, minder werk!

Bloedmonsters voor de verschillende monitoringsprogramma’s kunt
u laten nemen door uw eigen dierenarts of aan de slachtlijn.
Slachtlijnbemonstering is een makkelijke methode die u veel werk
uit handen neemt, zonder extra kosten. In een aantal gevallen is
bloedtappen in de stal niet meer nodig.

Welke onderzoeken?
Bij deelname aan slachtlijnbemonstering onderzoekt GD de monsters die aan de
slachtlijn worden genomen, op de volgende ziekten:
• Ziekte van Aujeszky
• SVD (blaasjesziekte, afhankelijk van IKBdeelname)
• Salmonella (alleen bij vleesvarkens)
• Schurft (alleen bij deelname GD SchurftScan of Schurftvrij Certiﬁcering)

Let op: A-, C- en E-bedrijven mogen volgens
de regelgeving van de overheid alleen
Aujeszky- en klassieke varkenspest-onderzoek laten doen op monsters die door de
dierenarts getapt zijn. Zij mogen hiervoor
geen gebruikmaken van monsters genomen
aan de slachtlijn.

Antwoordkaart slachtlijnbemonstering
UBN:

Gewenste onderzoeken:
Ziekte van Aujeszky
SVD (blaasjesziekte, afhankelijk
van IKBdeelname)
Salmonella (alleen bij vleesvarkens)
Schurft (alleen bij deelname
GD SchurftScan of
Schurftvrij Certiﬁcering)

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Ik wil mijn uitslagen graag per mail ontvangen
Ik geef toestemming om mijn emailadres te gebruiken voor het toesturen van productinformatie en andere mailingen van GD
Ik wil deelnemer worden aan: (aankruisen wat van toepassing is)
Slachtlijnbemonstering zeugen
Slachtlijnbemonstering vleesvarkens
Hieronder kunt u aangeven aan welke slachterij(en) u uw varkens/zeugen levert

Datum:

Handtekening:

Op de onderzoeken zijn de algemene voorwaarden van GD, gedeponeerd bij de KvK onder nummer 08117636, van toepassing. Deze voorwaarden zijn reeds in uw
bezit. U kunt een extra exemplaar opvragen via www.gddiergezondheid.nl, infovarkens@gddiergezondheid.nl of via 09001770 (optie 2)
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Hoe werkt slachtlijnbemonstering?
Voor vleesvarkenshouders verschilt de
werkwijze van slachtlijnbemonstering
per slachterij. U dient zelf goede af
spraken te maken met uw slachterij(en)
over de monstername. Als zeugenhouder
vermeldt u op het vervoersdocument
hoeveel zeugen er bemonsterd moeten
worden. Vervolgens voorziet u de betref
fende zeugen van een bloedtapflap (te
bestellen bij de merkenleverancier). Een
slachterijmedewerker neemt de beno
digde bloedmonsters, waarna GD deze
ophaalt en onderzoekt voor de lopende
erkenningsperiode.

Geen extra kosten
Bloedonderzoek aan de slachtlijn brengt
geen extra kosten met zich mee. De
laboratoriumonderzoekskosten blijven
gelijk. Per erkenningsperiode van
4 maanden worden slechts éénmaal
de basiskosten in rekening gebracht,
ongeacht het aantal keren dat
bloedmonsters via de slachtlijn worden
ingezonden. Bloedmonsters nemen aan
de slachtlijn kost dus nooit meer dan
bloedmonsters laten nemen in de stal.
Hoeveel monsters nog inzenden?
Wanneer er onvoldoende dieren worden
geslacht voor het benodigde aantal
bloedmonsters, kunt u het restant door
uw dierenarts laten nemen.

Via VeeOnline (www.veeonline.nl) kunt u
zien hoeveel monsters er al onderzocht
zijn voor de lopende erkenningsperiode.
Aanmelden
Wilt u deelnemer worden aan slachtlijn
bemonstering? Vul dan de antwoordkaart
volledig in en stuur deze terug naar GD.
Wij hebben uw schriftelijke toestemming
nodig om het onderzoek uit te mogen
voeren. U kunt de antwoordkaart
opsturen of mailen naar
infovarkens@gddiergezondheid.nl.
Let op: u dient zelf afspraken te maken
met uw slachterij over de monstername.

Een
postzegel
is niet
nodig
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