
 
 
 
Voorbeeld handleiding “Afvoer van sectiemateriaal” 
 
 
Doelgroep: 

 Verantwoordelijke varkensbedrijf 
 Chauffeur GD ophaaldienst voor sectiemateriaal 

 
Doel: 

 Voorkomen van introductie van ziekten via de afvoer van sectiemateriaal/ 
dieren voor post-mortemonderzoek. 

 
Benodigde materialen: 

 Kadaverkoeling 
 Reinigingsmateriaal (in bijv. een rugspuit) en ontsmettingsmateriaal 
 Eventueel vervoermiddel voor sectiemateriaal 
 Telefoonnummer GD Ophaaldienst voor sectiemateriaal:  

0900-202 00 12 (24 uur per dag). 
 Inzendformulier GD 

 
Uitvoering: 

 Dode dieren dienen zo vers en intact mogelijk ingezonden te worden, bij 
  voorkeur nog op dezelfde dag (dode zeug). 

 Stuur onbehandelde dieren (= waarbij minstens één week geen antibiotica is 
toegediend) in voor pathologisch onderzoek, zeker als de dierenarts vermoedt 
dat bacteriën het gezondheidsprobleem veroorzaken.  

 Zend alleen een dood dier in dat de kenmerkende verschijnselen vertoont. 
Bij voorkeur in het beginstadium van de ziekte. 

 Vermeld op het inzendformulier (zie website GDDeventer)duidelijk erbij om welk 
probleem het gaat, zodat sectieonderzoek gericht kan plaatsvinden. Vaak is het 
daarom beter een dier met ziekteverschijnselen te euthanaseren. Zie hiervoor 
ook Inzend- en acceptatievoorwaarden GD.  

 Waarschuw de ophaaldienst van de GD, tel. 0900-202 00 12  zo snel mogelijk. 
Vermeld behalve naam en adresgegevens, ook UBN, diersoort, aantal op te 
halen dieren en ziekteverschijnselen.  

 Zelf sectie- en monstermateriaal naar de GD brengen, is mogelijk van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

 Bewaar dode dieren in de kadaverkoeling bij een temperatuur tussen 
 4 en 8 graden Celsius of koel met koud water om ontbinding te voorkomen. 

 Ben aanwezig als het sectiemateriaal wordt opgehaald. 
 Zorg ervoor dat het in te zenden materiaal voorzien is van een (bij voorkeur door 

de dierenarts) ingevuld inzendformulier met klinische klachten en gewenst 
onderzoek.  

 Bewaar een kopie van het ingevulde inzendformulier in de daartoe bestemde 
map. 

 Leg het sectiemateriaal klaar op de kadaverplaat op het ‘vuile’ weggedeelte aan 
de openbare weg. 

 De chauffeur van de ophaaldienst maakt zijn/haar aankomst kenbaar per telefoon 
(ongeveer 15 minuten) voordat hij/zij arriveert.  

 De chauffeur meldt zich bij de receptie of via de intercom bij het toegangshek van 
het bedrijf.  

http://www.gddeventer.com/templates/dispatcher.asp?page_id=1546204
http://www.gddeventer.com/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?opage_id=1168797&location=-1083501812489521,1035316
http://www.gddeventer.com/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?opage_id=1168797&location=-1083501812489521,211112
http://www.gddeventer.com/templates/dispatcher.asp?page_id=1546204


 Geef de chauffeur bij de receptie of via de intercom eventueel aanvullende 
instructies.  

 De chauffeur komt niet op het ‘schone’ weggedeelte. 
 De chauffeur draagt plastic handschoenen bij het ophalen van het sectiemateriaal 

en neemt deze mee na gebruik. 
 Reinig en ontsmet de kadaverplaat, -tonnen, -stolp en eigen vervoermiddel met  

behulp van een rugspuit, nadat het sectiemateriaal is opgehaald. 
 Daarna douchen en omkleden voordat het bedrijf wordt betreden. 
 Dieren die in het weekeinde doodgaan, worden in principe niet voor post-mortem 

 onderzoek opgehaald door de GD.  


