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Aanbieden zieke/dode dieren aan het Laboratorium 
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Reden van wijzigen: werkwijze aangepast. Dierenarts beslist (evt. na overleg met de 
Verantwoordelijk Uitvoerende) of het zinvol is om een dier aan te bieden aan het Laboratorium 
Gezondheidsbewaking. Dierverzorger/biotechnicus overlegt met het Laboratorium 
Gezondheidsbewaking of een dier kan worden ingestuurd. Indien niet mogelijk wordt in overleg 
met de dierenarts een andere oplossing gezocht. 
 
1 Doel 
Het GDL wil onverwachte afwijkingen, ziekte of sterfte (dus niet verwacht in het kader van het 
experiment) in kaart brengen en zo vermijdbaar ongerief bij dieren in lopende en toekomstige 
experimenten voorkomen. 
 
Indien er tijdens de studie onverwacht zieke of dode dieren opgemerkt worden, moet dit 
gemeld worden bij de dierenarts en Verantwoordelijk Uitvoerende. De dierenarts beslist of het 
zinvol is om een dier aan te bieden aan het Laboratorium Gezondheidsbewaking voor 
onderzoek.  
 
In dit document wordt de werkwijze voor het aanbieden van zieke en dode dieren aan het 
Laboratorium Gezondheidsbewaking beschreven. 
 
2 Doelgroep 
Dierverzorgers/biotechnici GDL, dierenarts, Verantwoordelijk Uitvoerende  
 
3 Werkwijze 
 Meld zo snel mogelijk bij de Verantwoordelijk Uitvoerende en dierenarts dat een dier ziek 

is.  
 Dierenarts beslist (evt. na overleg met de Verantwoordelijk Uitvoerende) of het zinvol is 

om het dier in te sturen naar het Laboratorium Gezondheidsbewaking. Als dat zo is, 
overlegt de dierverzorger/biotechnicus met het Laboratorium Gezondheidsbewaking of het 
dier voor sectie ingestuurd kan worden. Indien dit niet kan, wordt er in overleg met de 
dierenarts een andere oplossing gevonden (bijvoorbeeld sectie op een later moment of 
insturen naar VPDC). 

 Euthanaseer het dier wanneer geen sectie direct uitgevoerd kan worden en het humane 
eindpunt is bereikt of bij ander ernstig ongerief.  

 Koel het kadaver zo snel mogelijk af tot ongeveer 4 oC (maak het dier goed nat en wikkel 
het in natte tissue, bewaar in de koelkast). 

 Dierverzorger/biotechnicus: vul formulier E.01-03.FA Laboratorium Gezondheidsbewaking: 
inzendformulier dieren volledig in.  

 Dierenarts/Verantwoordelijk Uitvoerende: vul specifieke vraag voor (bijkomend) onderzoek 
in op het formulier. 

 Bied dit formulier samen met het dier en het dierlabel aan het Laboratorium 
Gezondheidsbewaking aan.  


