per e-mai[ aan:

oktober 2019
Onderwerp Besluit op uw Wob-verzoek d.d.
Behandeld door
Ons kenmerk Z19-5964 / D19-39792
Datum

Uw kenmerk
Bijlagen

24

2

augustus

2019

-

2

Geachte

,

Op 2 augustus 2019 heeft u een brief gestuurd waarin u uw zorgen uit over het welzijn van de konikpaarden
in de vangweide in de Oostvaardersplassen. Uw brief bevat ook een aantal vragen en een verzoek op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarin u vraagt om informatie over de doodsoorzaak van een
konikpaard uit de vangkraal, welke voor sectie is aangeboden. Op 8 augustus is de ontvangst van uw brief
bevestigd.
Per e-mail d.d. 29 augustus 2019 heb ik de bes[issing op uw Wob-verzoek op grond van het bepaalde in
artikel 6 lid 2 van de Wob met vier weken verdaagd, omdat met het verzamelen van de door u gevraagde
informatie meer tijd is gemoeid. In deze e-mail heb ik tevens voor de tweede maal verzocht om uw
adresgegevens, waar de verdere correspondentie naartoe gezonden kan worden. U heeft aangegeven dat u
alle correspondentie per e-mail wilt ontvangen.
Allereerst wil ik u bedanken voor de moeite die u heeft genomen om uw zorgen op papier te zetten en aan
mij voor te leggen. Dat geeft mij de gelegenheid een en ander uit te leggen.
U vraagt naar de rol van Free Nature. Zij zijn door Staatsbosbeheer ingehuurd om het kuddebeheer van de
paarden in de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld te verzorgen. Vanwege de kennis van Free
Nature over het beheer van kuddes adviseren zij Staatsbosbeheer, maar Staatsbosbeheer beslist en is
verantwoordelijk voor het gevoerde beheer.
U geeft aan dat bij Wit-Rusland niet bekend is dat de paarden op transport gaan, terwijl Staatbosbeheer
aangeeft dat de verhuizing al rond is. Staatsbosbeheer heeft op 6 maart 2019 een contract gesloten met
Republican landscape reserve Naliboksky over de verhuizing van 150 konikpaarden. Op dat moment was de
verwachting dat de paarden in mei of juni 2019 konden verhuizen. Voordat het zo ver was, moesten de
merries, veulens en de paarden allerlei onderzoeken ondergaan en moesten alle papieren in orde worden
gemaakt. Dat heeft langer geduurd dan verwacht, Op 9 augustus 2019 is het eerste transport vertrokken.
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Inmiddels zijn alle paarden

(151)

in goede gezondheid in Wit Rusland gearriveerd.

Waar de verhalen vandaan komen dat Wit-Rusland niet op de hoogte was van het transport is mij onbekend.
Gedurende de hele voorbereiding is er intensief overlegd met de autoriteiten in Wit-Rusland.
Over de zorg die aan de paarden gegeven moet worden in de vangweide verschillen de beelden. De Wet
dieren geeft veelal doelvoorschriften waarbij het aan de houder is om een situatie te creëren die hieraan
voldoet. Daarbij geldt dat goed, goed genoeg is. Dat een ander een andere afweging zou maken en tot een in
zijn ogen betere oplossing zou komen, wil niet zeggen dat de gekozen maatregelen onvoldoende zijn.
Staatsbosbeheer heeft een afweging gemaakt vanuit dierenwelzijn in brede zin voor de konikpaarden. Er is
gekozen om de dieren vanwege het warme weer van extra drinkwater te voorzien en daarnaast zijn de dieren
goed in de gaten gehouden door de kuddebeheerder en de externe dierenarts. De konikpaarden verbleven
tijdelijk in de vangweide. Het was een stressvolle periode voor de dieren door het verblijf in de vangweide en
met alle onderzoeken die ze moesten ondergaan. Rust was daarom het alLerbelangrijkste voor de
konikpaarden. Andere mogelijke maatregelen, zoals het aanbrengen van beschutting, zijn wel besproken
maar mede gelet op de onrust die het voor de dieren meebracht, is er niet voor gekozen deze uit te voeren.
Daarbij kwam dat de meeste paarden die in de vangweide stonden, al tijden in het gebied leven en vaker
warme weersomstandigheden meegemaakt hebben. In het verleden was er de mogelijkheid om naar het
Kotterbos te gaan en daar de schaduw op te zoeken. De konikpaarden deden dat niet en verkozen om op de
vlakte te verblijven. De konikpaarden die nu op de vlakte verbleven trokken ook in de warme periode niet
naar het bos. De situatie is door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) nauwlettend in de
gaten gehouden. De NVWA gaf aan dat Staatsbosbeheer goed heeft nagedacht over de te nemen
maatregelen en weloverwogen tot een besluit is gekomen.
Meer informatie over de periode die de paarden in de vangweide hebben doorgebracht is te vinden via
https://www.boswachtersbloq.n l/oostvaa rdersplassen/2019/lo/24/terugblik-verhuizing-konikpaarden-naarwit-rusland.

Uw Wob-verzoek
Het tijdstip van indiening van uw verzoek is bepalend voor de reikwijdte van het verzoek. Een Wob-verzoek
kan nooit betrekking hebben op na dat verzoek vervaardigde documenten. Dit betekent dat documenten
vervaardigd na 2 augustus 2019, niet zijn meegenomen bij de behandeling van dit Wob-verzoek.
Uw Wob-verzoek heeft betrekking op documenten ten aanzien van de doodsoorzaak van een konikpaard, die
voor sectie is aangeboden.

ResuLtaten onderzoek
Ik heb uitgebreid onderzoek uitgevoerd of Staatsbosbeheer beschikt over de documenten waarop uw
informatieverzoek betrekking heeft. Ik heb de betrokken collega’s gevraagd naar alle documenten met
betrekking tot uw verzoek, ook heb ik het (digitaal) archief van Staatsbosbeheer doorzocht.
Naar aanleiding van dit onderzoek heb ik een e-mail met een verslag van de doodsoorzaken van de diverse
paarden en één sectierapport van de Gezondheidsdienst voor Dieren aangetroffen.
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Bestuit
De door u gevraagde zaken vallen onder de reikwijdte van de Wob. Ik heb besloten om aan uw verzoek
tegemoet te komen en de documenten (dee[s) openbaar te maken.
De in het bijgevoegde stuk vermelde persoonsgegevens en tot personen herleidbare gegevens, heb ik (deels)
onleesbaar gemaakt. Verstrekking van persoonsgegevens blijft op grond van artikel 10, lid 2 aanhef en sub e
Wob achterwege wanneer het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de
persoon[ijke levenssfeer. Van openbaarmaking van persoonsgegevens zoals namen, handtekeningen,
telefoonnummers en e-mailadressen wordt in lijn met vaste rechtspraak in beginsel afgezien.’ Namen van
personen die uit hoofde van hun functie in openbaarheid treden, worden wel openbaar gemaakt.
Omdat de door u verzochte informatie voor meer mensen interessant kan zijn, wordt dit besluit
geanonimiseerd op de website van Staatsbosbeheer geplaatst onder
www.staatsbosbeheer.n[/woboostvaardersplassen.

RechtsmiddeLen
Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit schriftelijk
bezwaar maken. Ook een andere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift
kan worden gezonden aan de Directeur Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort. U wordt verzocht
een afschrift van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.
Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste
•
Naam en adres van indiener;
•
Dagtekening;
•
Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
•
De gronden waarop het bezwaar rust.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.
Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met

via

@staatsbosbeheer.nI.

Met vriendelijke groet,
de directeur, namens deze,

MPA
divisiedirecteur Grond & Gebouwen

1
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Van:
1O.2.e Wob
Verzonden: woensdag 31 juli 2019 11:43
Aan:
staatsbosbeheer.nl>
1O.2.eWob
Onderwerp: FW: Input voor gesprek met gedeputeerde Fackeldey
Urgentie: Hoog
Hierbij extra informatie. De exacte doodsoorzaken en lijst hebben we NIET gedeeld maar is ter informatie voor jou.
Overigens moeten de laatste data 1 juli en 8 juli zijn.
Groet,

Van:
10.2.e Wob
Verzonden: woensdag 31juli 2019 11:30
Aan: Thijsen, Sylvo hL•PZ Â’lstaatsbosbeheer.nI>; Neutel, Wout 1O.2.e Wob staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: Input voor gesprek met gedeputeerde Fackeldey
Urgentie: Hoog
Beste Sytvo en Wou t,
Vanmiddag hebben we overleg bij gedeputeerde .Iop Fackeldey ter voorbereiding op de Statenvergadering van
vanavond inzake ‘Toezicht door GS op uitvoering van het beteidskader beheer Oostvaardersplassen’. Gisteren
hebben wij van de provincie ter voorbereiding op deze vergadering een aantal vragen ontvangen van Forum
voor Democratie met de vraag of wij deze konden beantwoorden. De beantwoording is aLs bijLage toegevoegd.
ALs het goed is, is deze beantwoording gisteren ook schriftelijk naar de Statenleden gegaan. Gisteren begreep ik
van de provincie dat ze het contract (nog) niet zuLlen deLen. Als daar vanavond om gevraagd wordt, zullen ze aan
ons het verzoek doen af het contract gedeeld kan worden. Aangezien het contract voor Spanje als geWOBd is,
zien we geen reden om het contract niet openbaar te maken.
Hierbij stuur ik jullie ook aanvullende relevante informatie. Deze informatie is nog niet gedeeld met de provincie,
maar kunnen we wat mij betreft wel bespreken vanmiddag:
Doodsoorzaken paarden:
1.
2.
111W

Zaterdag 15juni, dode merrie in poel vak 7. Dier was nog niet gechipt. Vermoedelijk drachtig. lvm weekend
geen sectie verricht.
Vrijdag 21juni, merrie met oedeem (528210006046762) dood aangetroffen in poel vak 1. Dier is vrijdag 14
uni gezien, oedeem onder de buik, opgetrokken flank. Traag, maar bleef bij de groep en at. Overlegd met
Aangekeken. Maandag was de merne gewond op het hoofd. We hebben haar behandeld & gechipt +
aanvullend biodyl en meloxidolor gegeven en equest pramox ipv equest. Hart in orde. Merrie dinsdag,
woensdag en donderdag gezien. Oedeem werd minder, gedrag nog altijd traag. Ze at wel en zoogde haar
veulen.
-

.

Vrijdag 21juni merrie dood kort na behandeling. Achterbeen door het hek, daarbij een adertje geraakt. Dat
bleef bioeden. Om te kunnen hechten, aanvullend gesedeerd. Dat ging goed, ze werd ook goed wakker,
maar lag na een uur toch dood. Slijmvliezen erg blauw. Vermoedelijke darmdraaiing. Chipnummer
528210006043607.
4. Dinsdag 25juni, veulen geboren in de kraai en door de paarden onder de voet gelopen. Been gebroken.
Geëuthanaseerd.
5. Vrijdag 28 juni, merrie geëuthanaseerd, chipnummer 528210006041763. Merrie is 25juni behandeld en na
behandeling naar de vangweide teruggebracht. Ze was goed wakker. Op 27 juni lag ze vast in de poel in vak
6. Daaruit gehaald, hooi en water erbij. Ze at en dronk goed. Diverse keren gekeerd, maar kwam niet meer
in de benen.
6. Zaterdag 29 juni, dode merrie (528210006041521) aangetroffen in vak 6, met daarnaast haar pasgeboren,
dode veulen. Beide geprobeerd voor sectie te doen, maar vanwege warm weekend waren de dieren in te
verre staat van ontbinding. Doodsoorzaak vermoedelijk gerelateerd aan bevalling.
7. Maandag 1juni, dode merrie aangetroffen in de kraai. Nog niet behandeld, dus geen chipnummer. Sectie
gedaan. Er zijn afwijkingen gevonden in de concentraties zware metalen en spoorelementen in de lever.
Echter is niet te zeggen waar het paard precies aan overleden is.
8. Maandag 8juni drie weesveulens (van merrie 6762, merrie 3607 en merrie van 1juni) geëuthanaseerd.
Veulens waren te klein om het zelfstandig te overleven.
3.

Verder zijn er vragen te verwachten over:
•
Aanbod en kwaLiteit drinkwater, volgens waarnemers/actievoerders hebben we de afgeLopen 10 dagen
het water niet ververst. Dit is niet correct. Het water wordt dagelijks gecontroleerd en indien nodig bijgevuld. En
het bijvullen gebeurt een aantal keer per week.
•
Kwaliteit hooi. We bieden vanaf 18juli rijker hooi aan.
1O.2.e Wob
•
Opjagen met de auto door Staatsbosbeheer.
i heeft op 27juni beelden gemaakt
van een Staatsbosbeheer auto die paarden opjaagt. Deze heeft ze op 25 juLi wederom gedeeld. Het betreft hier
een groep paarden die van de vangweide naar de vangkraat moesten. Dat ging over het algemeen heet vlot,
maar deze groep ging voornamelijk hard gatopperen. En daardoor moest hen de pas worden afgesneden.
Uiteindelijk is het gelukt zonder heet veel heen en weer rijden met de auto. Ze zijn dus niet opgejaagd, maar wel
in de juiste richting gedreven.
•
Contact tussen quarantaine gebied en andere gebieden. De NVWA heeft het pre-export isotatiegebied
goedgekeurd.
•
Contact tussen de paarden (neus-aan-neus). Er wordt door actievoerders aangegeven dat paarden direct
contact kunnen hebben tussen de vangweide en de rest van het OVP gebied. Dit is niet het gevat. Er is een zone
van ten minste 3 meter waarde paarden niet kunnen komen.
•
Niet toelaten volksvertegenwoordigers. Dit is om rust in het gebied te bewaren. Daarnaast mag het
quarantaine gebied alleen betreden worden door dierenartsen, NVWA en beheerders om de nodige zorg te
verlenen. Ook onze ecokarroutes hebben hun routes gewijzigd zodat ze niet Langs de vangweide rijden.
Tot vanmiddag.

Met vriendelijke groet,
10.2.e Wob
Teamleider Afdeling Projecten (regio Noordwest Nederland)
Projectmanager Oostvaardersplassen
Staatsbosbeheer
Bezoekadres: Naritaweg 221 11043 C8 Amsterdam-Sloterdijk
Postbus 58174 1040 HD Amsterdam
M 10.2.e Wob
E: 1 0.2.e Wob @staatsbosbeheer.nl 1 www.staatsbosbeheer.ni
@staatsbosbeheer II facebook.com/staatsbosbeheer 1
staatsbosbeheeri
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Beantwoording vragen van Forum voor Democratie
Vraag:
Sinds er paarden in de vangweides zijn opgesteld, hoeveel daarvan zijn er reeds dood gegaan?
Beantwoording:
Er zijn 6 merries en 5 veulens gestorven.
Vraag:
Als er paarden in de vangkraa[ dood zijn gegaan, zijn die dan ter sectie aangeboden om te kijken of ze
besmettelijke ziektes hebben?
Beantwoording:
Een van de paarden is voor sectie aangeboden. Er is geen infectieuze oorzaak voor de dood gevonden.
Vraag:
Kunt u stukken overleggen waaruit bevestiging blijkt vanuit Wit-Rusland dat de 150 Konikpaarden daar
terecht kunnen, en per welke datum?
Beantwoording:
Er is een getekend contract tussen Staatsbosbeheer en de Republican landscape reserve Naliboksky. Dit
contract is als bijlage toegevoegd.
Vraag:
Kunt u stukken overleggen waaruit de reden blijkt waarom de 30 dagen quarantaine nu met bijna 100%
overschreden is?
Beantwoording:
Dit is uiteen gezet in de blog ‘Verhuizing konikpaarden naar Wit-Rusland vertraagd’:
https://www.boswachtersblog.nlloostvaa rderspLassen/2019/o7/16/verhuizing-konikpaarden-naar-witrusland-vertraagd!.

Samen werken aan diergezondheid
GO, Postbus 9, 7400 AA Deventer, infogddiergezondlieid.nl, www.gddfergezondheid.nt

UITSLAG LABORATORIUMONDERZOEK
lnzendnummer
SZ2O1 9—02063
Volgnummer uitslag :5, EINDUITSLAG
Datum ingeschreven 01/07/2019
Datum uitslag
08/07/2019
Inzender
UBN—2308597
Voor informatie
0900—1770
Behandeld door
1O.2.e Wob

Blad 1 van 7

Staatsbosbeheer
Postbus 2
3800 AA Amersfoort
Nederland

Betreft resultaat onderzoek van de door u ingezonden monsters.
Datum monstername : Onbekend
Diersoort
Paard
Materiaal
kadaver
Aantal
:1

12
3 S1 Z
Ontvangen

—

9 JULI 2019

REDEN INZENDING:
Afghandlj
0.0.

Pilotonderzoek GD nummer: 8015041
,

ZIEKTEVERSCHIJNSELEN:
plotseling dood

UITSLAG: (resultaten onderzoek zie bijlage)
Konikpaard

Zie de rubriek extra info /toelichting/ conclusie

EXTRA INFORMATIE:
Vergeleken met de kengetallen die bij herkauwers bekend zijn, zijn meerdere afwijkingen in de concentraties
zware metalen en spoorelementen in de lever van dit dier aangetroffen. De meest belangrijke zijn: te hoge en
toxicologisch relevante concentraties van cadmium, molybdeen en ijzer. De concentraties lood en zink zijn
verhoogd. Er is geen infectieuze oorzaak voor de dood gevonden.

Verzonden aan:
eigenaar
Staatsbosbeheer
UBN—2308597
Amersfoort
dierenarts
DAP—95433
1 O.2.e Wob
Velp Gid
10.2.e Wob
gd—medewerker
Rel. Nr. 1097784
Deventer
rekening naar
Gezondheidsdienst
Deze uitslag mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanbevelingen en interpretaties vallen buiten de accreditatie door de RvA. Het
door GD geaccepteerde materiaal is getoetst aan de geldende acceptatievoorwaarden. Toetsing vindt plaats aan de hand van metingen bij ontvangst
en/of op de door de inzender aangeleverde inzendgegevens. De resultaten hebben alleen betrekking op het geanalyseerde monster.
Q: Betreft door de GD uitgevoerd en door de RvA geaccrediteerd onderzoek (L120)
Gezondheidsdienst voor Dieren bv. IBAN
,

10.2.e Wob

BICiE’Wl’Â’tI BTW.

1O.2.e Wob

k.v.K.

nr.

08117636

—

Bijlage

: ONDERZOEKSRESULTATEN

Inzendnummer
Volgnummer
Datum uitslag

: SZ2019—02063
: 5, EINDUITSLAG
: 08/07/2019

Blad 2 van 7

Onderzoek Sectie:
Nr

Identificatie

Bevindingen

001

Konikpaard

vrouwelijk dier
zie ‘Macroscopische kenmerken’ uier
geen afwijking(en) uier
conditie normaal
geen afwijking(en) huid
geen afwijking(en) lymfeknopen
geen afwijking(en) skeletspieren
geen afwijking(en) hoofd
geen afwijking(en) mondholte
hyperaemie van de larynx
verspreid(e) puntbloedinkjes rondom trachea
hyperaemie van de trachea
geen verschijnselen van tracheitis
slecht samengevallen longen
matig(e) longemfyseem
matig(e) longoedeem
geen verschijnselen van pneumonie
geen afwijking(en) pleura
geen afwijking(en) pericard
geen afwijking(en) hart
veel waterig(e) inhoud in de maag
veel Gastrophilus larven
in de maag
geen afwijking(en) lever
bleke nieren
beeld van nierdegeneratie
geen afwijking(en) milt
zeer veel dun(ne) inhoud in de dunne darm
gering(e) hyperaemie van de dunne darm
locaal dun(ne) inhoud colon
normale inhoud in het coecum
geen verschijnselen van ontsteking van de dikke darm
geen afwijking(en) arteria mesenterica cranialis
geen afwijking(en) uterus
niet drachtig
leeg/lege urineblaas
zie ‘Macroscopische kenmerken’ maaginhoud
geen aanwijzingen voor longworminfectie
rest sektie: niet afwijkend

Verzonden aan:
eigenaar
Staatsboshher
: UBN—2308597
Amersfoort
dierenarts
: DAP—95433
10.2.e Wob
Velp GId
1 0.2.e Wob
gd—medewerker
: Rel. Nr. 1097784
Deventer
rekening naar
: Gezondheidsdienst
Deze uitslag mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanbevelingen en interpretaties vallen buiten de accreditatie door de RvA. Het
door GD geaccepteerde materiaal is getoetst aan de geldende acceptatievoorwaarden. Toetsing vindt plaats aan de hand van metingen bij ontvangst
en/of op de door de inzender aangeleverde inzendgegevens. De resultaten hebben alleen betrekking op het geanalyseerde monster.
Q: Betreft door de GD uitgevoerd en door de RvA geaccrediteerd onderzoek (L120)
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Bijlage

: ONDERZOEKSRESULTATEN

lnzendnummer
Volgnummer
Datum uitslag

: SZ2019—02063
5, EINDUITSLAG
: 08/07/2019

Blad 3 van 7

Vervolgonderzoeken:
Nr

Identificatie

Materiaal

Onderzoek

Methode

Q Salmonella
001
001

001
001
001

001

001

Konikpaard
Konikpaard

darm—inhoud
mesenter.
lymfeknopen

Ophoping
MSRV/MALDI-TOF

Niet aangetoond
Niet aangetoond

Algemeen bacteriologisch
Kweek
onderzoek
darm—inhoud Beeld van normale darmflora.
dikke darm
Beeld van normale darmflora.
mesenter.
Voornamelijk groei van, enkele Streptococcus equi ssp. zooepidemicus,
lymfeknopen enkele coliforme bacteriën

Konikpaard
Konikpaard
Konikpaard

Konikpaard

darm—inhoud

Konikpaard

darm—inhoud

Par—/Anoplocephala
(lintworm)
Niet aangetoond

McMaster

Oxyuns (aarsmade)

McMaster

EPG (eggs per
gram)

McMaster

EPG (eggs per
gram)

McMaster

EPG (eggs per
gram)

McMaster

EPG (eggs per
gram)

McMaster

EPG (eggs per
gram)

Niet aangetoond
Parascaris (spoelworm)

001

Konikpaard

darm—inhoud

Niet aangetoond
Strongyloides westen

001

Konikpaard

darm—inhoud

Niet aangetoond
Strongylus type eieren

001

Eenheid

Konikpaard

darm—inhoud

2800
Overige endoparasieten

001

Konikpaard

darm—inhoud

Niet aangetoond
mg/kg d.s.

Konikpaard

lever

Selenium
1,1

ICP—MS

001

mg/kg d.s.

Konikpaard

lever

Arseen
<0,4

ICP—MS

001

mglkg d.s.

Konikpaard

lever

Cadmium
3,4

ICP-MS

001

m/kg d.s.

Konikpaard

lever

Chroom
0,3

ICP-MS

001

verzonden aan:
: UBN—2308597
Staatsbosbeheer
eigenaar
Amersfoort
dierenarts
: DAP—95433
Velp Gid
10.2.e Wob
10.2.e Wob
gd—medewerker
: Rel. Nr. 1097784
Deventer
rekening naar
: Gezondheidsdienst
Deze uitslag mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanbevelingen en interpretaties vallen buiten de accreditatie door de RvA. Het
door GD geaccepteerde materiaal is getoetst aan de geldende acceptatievoorwaarden. Toetsing vindt plaats aan de hand van metingen bij ontvangst
en/of op de door de inzender aangeleverde inzendgegevens. De resultaten hebben alleen betrekking op het geanalyseerde monster.
Q: Betreft door de GD uitgevoerd en door de RvA geaccrediteerd onderzoek (L120)
Gezondheidsdienst voor Dieren bv.

IBAt

10.2.e Wob

BICI’Â’l, 8.T.W. nr.

10.2.e Wob
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Bijlage

: ONDERZOEKSRESULTATEN

lnzendnummer
Voignummer
Datum uitslag

: SZ2019—02063
: 5, EINDUITSLAG
: 08/07/2019
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Cob:
0,21

ICP—MS

rngfkg d.s.

lever

mglkgds.

lever

IJzer
4973

ICP—MS

Konikpaard

mglkg d s

Konikpaard

lever

Koper
15

ICP-MS

001

mglkg d.s.

Konikpaard

lever

Lood
3,1

ICP-MS

001

mg)kg djs.

Konikpaard

lever

Mangaan
6,8

ICP—MS

001

mg/kg d s

Konikpaard

lever

Molybdeen
19,1

jlCP—MS

001

Konikpaard

lever

Nikkel
0,2

ICP—MS

001

mglkg d.s.

Konikpaard

lever

Vanadium
0,9

ICP-MS

001

mglkg d.s.

Konikpaard

lever

Zink
164

ICP-MS

001
001

Konikpaard

lever

001

Konikpaard

001

IW

mg/kg d.s.

Toelichting

Q Algemeen histologisch
001
001
001
001
001
001
001
001

Konikpaard
Konikpaard
Konikpaard
Konikpaard
Konikpaard
Konikpaard
Konikpaard
Konikpaard

colon
dunne darm
hart
hersenen
lever
long
nier
skeletspieren

HE—kleuring
onderzoek
geen verschijnselen van ontsteking
geen verschijnselen van ontsteking
geen afwijking(en)
geen afwijking(en)
ernstig(e) autolyse aanwijzingen voor vervetting
oedeem geen verschijnselen van ontsteking
autolyse aanwijzingen voor degeneratie
geen afwijking(en)

001

Konikpaard

bloed

Salmonella typh H antistoffen BUA (titratle)
40

001

Konikpaard

bloed

Salmonella dub. H antistoffen BUA (titratie)
80

001

Konikpaard

darm—inhoud

Coccidiën
Niet aangetoond

Centrifuge—flotatie

Verzonden aan:
eigenaar
UBN—2308597
Amersfoort
dierenarts
: DAP—95433
0.2.e Wob
velp GId
gd—medewerker
10.2.e Wob
: Rel. Nr. 1097784
Deventer
rekening naar
: Gezondheidsdienst
Deze uitslag mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanbevelingen en interpretaties vallen buiten de accreditatie door de RvA. Het
door GD geaccepteerde materiaal is getoetst aan de geldende acceptatievoorwaarden. Toetsing vindt plaats aan de hand van metingen bij ontvangst
en/of op de door de inzender aangeleverde inzendgegevens. De resultaten hebben alleen betrekking op het geanalyseerde monster.
Q: Betreft door de GD uitgevoerd en door de RvA geaccrediteerd onderzoek (L120)
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Bijlage

: Onderzoeksresultaten pathologisch onderzoek

Inzendnummer
Voignummer
Datum uitslag

: SZ2019—02063
: 5, EINDUITSLAG
: 08/07/2019

Blad 5 van 7

Macroscopische kénmerken
Het dier heeft ontwikkeld melkklierweefsel en is lacterend.
Maag: geen afwijkende planten in de maag aangetroffen. Geen giftige planten aangetroffen.
Op basis van slijtage van de tanden en kiezen wordt de leeftijd van het dier geschat op ongeveer acht jaar.
Dunne darmen: veel dunne inhoud in de dunne darmen, plaatselijk iets slijmerig. Afgezien van geringe
hyperemie geen zichtbare ontstekingsveranderingen in de dunne darmwand. Ddx: paralytische
ileus/functionele stenose van de dunne darmen.

SZ2O1 9—02063—00 1
Identificatie
Gevoeligheid van

Konikpaard
Streptococcus equl ssp. zooepidemicus

nderzoe
Amoxicilline—clavulaanzuur
Ampicilline/amoxicilline
4e generatie cefalosporines
3e generatie cefalosporines
Clindamycine/lincomycine
Enro—/cipro—/dano—/di--/marbofloxacine
Erythromycine/tylosine
Flortenicol
Neo—/kana—/paromomycine/framycetine
Oxa—/cloxa—/nafcilline/cefoxitin
Penicilline G/benzylpenicilline
Sulfonamiden
(Chloor)Tetra—/oxytetra—/doxycycline
Tilmic/tildipirosine/gamiftulathromycine
Trimethoprim—sulfonamiden

Gevoelig
Gevoelig
Gevoelig
Gevoelig
Gevoelig
Gevoelig
Gevoelig
Gevoelig
Resistent
Gevoelig
Gevoelig
Resistent
Resistent
Gevoelig
Gevoelig

Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie
Microbouillon dilutie

Namens GD,

1O.2.e

Wob

Algemeen directeur

Verzonden aan:
ttqhnqhhpp.r
eigenaar
: UBN—2308597
Amersfoort
dierenarts
: DAP—95433
Velp GId
1 0.2.e Wob
1O.2.e Wob
gd—medewerker
: Rel. Nr. 1097784
Deventer
rekening naar
: Gezondheidsdienst
Deze uitslag mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanbevelingen en interpretaties vallen buiten de accreditatie door de RvA. Het
door GD geaccepteerde materiaal is getoetst aan de geldende acceptatievoorwaarden. Toetsing vindt plaats aan de hand van metingen bij ontvangst
en/of op de door de inzender aangeleverde inzendgegevens. De resultaten hebben alleen betrekking op het geanalyseerde monster.
Q: Betreft door de GD uitgevoerd en door de RvA geaccrediteerd onderzoek (L120)
Gezondheidsdienst voor Dieren bv.
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1 O.2.e Wob
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Bijlage

: Toelichtingen onderzoeksresultaten

lnzendnummer
Volgnummer
Datum uitslag

: SZ2019—02063
5, EINDUITSLAG
: 08/07/2019

Nr
001

OnderzoeMethode
Toelichting
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Toelichting
Voor toelichting op de uitslag zie
www.gddiergezondheid.nl/fittools

Verzonden aan:
eigenaar
: UBN—2308597
Staatsbosbeheer
Amersfoort
dierenarts
: DAP—95433
1 O.2.e Wob
Velp Gid
gd—medewerker
10.2.e Wob
: Rel. Nr. 1097784
Deventer
rekening naar
: Gezondheidsdienst
Deze uitslag mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanbevelingen en interpretaties vallen buiten de accreditatie door de RvA. Het
door GD geaccepteerde materiaal is getoetst aan de geldende acceptatievoorwaarden. Toetsing vindt plaats aan de hand van metingen bij ontvangst
en/of op de door de inzender aangeleverde inzendgegevens. De resultaten hebben alleen betrekking op het geanalyseerde monster.
Q: Betreft door de GD uitgevoerd en door de RvA geacerediteerd onderzoek (Li 20)

Samen werken aan diergezondheid

I

Cd

7400AADeven,

Bijlage

: Datum inzet onderzoek

Inzendnummer
:
Voignummer
:
Datum uitslag
:
Datum monstername:

Nr
001
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SZ2019—02063
5, EINDUITSLAG
08/07/2019
Onbekend

Onderzoek
Q Salmonella

Methode
Ophoping
MSRV/MALDI-TOF

Datum Inzet
onderzoek
01/07/2019

Verzonden aan:
eigenaar
: UBN—2308597
Staatsbosbeheer
Amersfoort
dierenarts
: DAP—95433
Velp GId
1 O.2.e Wob
gd—medewerker
10.2.e Wob
: Rel. Nr. 1097784
Deventer
rekening naar
: Gezondheidsdienst
Deze uitslag mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanbevelingen en interpretaties vallen buiten de accreditatie door de RvA. 1-let
door GD geaccepteerde materiaal is getoetst aan de geldende acceptatievoorwaarden. Toetsing vindt plaats aan de hand van metingen bij ontvangst
en/of op de door de inzender aangeleverde inzendgegevens. De resultaten hebben alleen betrekking op het geanalyseerde monster.
Q: Betreft door de GD uitgevoerd en door de RvA geacerediteerd onderzoek (L120)
Gezondheidsdienst voor Dieren b.v. IBAN
BI(I’WZ’Â’t1I, BTW.
1O.2.e Wob
1O.2.e Wob
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