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BESTELBON LABORATORIUMMATERIAAL 
Aflevering uitsluitend aan een DGZ-loket of door de chauffeur van de ophaaldienst 

 Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw  
 Contactadres: Industrielaan 29 - 8820 TORHOUT  
 Maatschappelijke zetel: Hagenbroeksesteenweg 167 - 2500 LIER  
 BTW BE 0409.450.856 • RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 
 info@dgz.be • 078 05 05 23 • www.dgz.be 

 
 

Materiaal: Aantal Materiaal: Aantal 

 Bloeddoos 50 posities (zonder bloedbuisjes)   Bloedbuis V-Monovette serum 9,5 ml (vacuümtube -zak 100 stuks)   X100 
 Bloeddoos 10 posities (zonder bloedbuisjes)   Bloedbuis Monovette serum 9 ml (doos 50 stuks) X50 
 Melkdoos 16 posities/ 4 koeien (met melkbuisjes)   Bloedbuis vacuette EDTA 4 ml (doos 50 stuks)   X50 
 Bloedbuisjes serologie pluimvee (zak van 1000 stuks) X1000  Bloedbuis primavette EDTA 9ml (per stuk)    
 Zipperzakjes (verpakt per 100)  X100  Bloedbuis LI-heparine 9 ml (per stuk)  
 PathoSense rund/paard          Steriel recipiënt 250 ml (chemisch wateronderzoek)  
 PathoSense andere diersoorten    Steriel recipiënt 500 ml (chem. waterond. + opsturen monsters)  
 Potje met formaldehyde voor histologisch onderzoek  

 

  Steriel recipiënt 1000 ml (chemisch wateronderzoek)  
 Houten swabs verpakt per 25 X25  Steriel recipiënt bacteriologisch wateronderzoek 500 ml  
 BVD – earpunch (verdeeld per 5)       X5  Potje met blauw schroefdeksel 180 ml  
 Haarnetjes (verpakt per 100) X100          
 Plastiek overschoentjes (verpakt per 100) X100 
 Potje voor mestonderzoek met geel schroefdeksel 70 ml   
 Monsternamepakket varkensspeeksel (pakket van 5 kauwtouwen)  X5 
 Standaard swab (plastieken staafje) met  transportmedium (amies/charcoal)  
 Standaard swab (plastieken staafje) zonder transportmedium, geschikt voor PCR-onderzoek  
 Fijne swab (aluminium staafje) met transportmedium (amies/charcoal)  
 Fijne swab (aluminium staafje) zonder transportmedium   
 Totaal kiemgetal plaatje per 5 verpakt (hygiënogram-rodacplaatje)* (prijs inclusief onderzoek!) X5 
 Schimmelplaatje per 10 verpakt (hygiënogram-Sabouraud agar)** (prijs inclusief onderzoek!) X10 

Formulieren: Aantal Monstername-pakketten Salmonella (PF: Fokpluimvee, PG: 
gebruikspluimvee): 

Aantal 

 Aanvraag onderzoek herkauwers   PF 1  Fok / ingang / ééndagskuikens (hen& haan)   
 Aanvraag onderzoek varkens   PF 2  Fok / ingang / hen & haan   
 formulier “aanvullende gegevens bij ingangscontrole”   PG 1  Gebruik / ingang / ééndagskuikens  
 Inventaris van de monsters   PG 2  Gebruik / ingang leg / d.m.v. swabs   
Verpakkingsmateriaal ophaaldienst dierenartsen: Aantal  PG 4  Gebruik / uitgang vlees/ overschoentjes  
 blauwe plastieken zakken (per 20) X20  PG 6  Gebruik / leg kooien / mengmest  
 witte plastieken zakken (per 20)    groot        klein X20  PG 7  Gebruik / leg niet-kooien / overschoentjes  
 snelbinders (per 100) X100   
* Rodacplaatjes kunnen enkel afgeleverd worden per veelvoud van 5 (voor de bemonstering van 1 hok zijn 25 plaatjes nodig). 
** Schimmelplaatjes kunnen enkel afgeleverd worden per veelvoud van 10 
Verkocht materiaal wordt niet teruggenomen, noch omgeruild. 
 
Voornaam, Naam / Firma: …………………………………………………..………………..……………………….……………………………………… 
Gemeente: ……………….…………………………………….…………..……………….. Tel: …………………………………………………………… 
 
 Ordenummer dierenarts: ………………………… 
 Beslagnummer veehouder:  BE         -     
 

 Andere       Datum: ………….. / ……………. / ………………. 
 
Aflevering:  Wordt afgehaald aan het loket van het labo te:    Lier     Torhout 

   Meegeven met de chauffeur van de ophaaldienst (enkel voor dierenartsen):    Ophaaldienst OOST    Ophaaldienst WEST 

Handtekening 

Vak voorbehouden voor DGZ 
Datum ontvangst: 
 

Initialen: 
Datum verwerking: Initialen: 

Op de website www.dgz.be vindt u o.a. deze en andere bestelbonnen, een prijslijst, diverse analyseaanvraagformulieren. 
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