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Sterfte van een 

individueel geval

Onverwachte 

sterfte/geen 

voorafgaande 

symptomen

Ongewone 

symptomatologie

Sterfte in reeks

Bedrijfsprobleem

Zo snel mogelijk 

oorzaak achterhalen

Monstername van 

een gestorven dier

Bevestigen/uitsluiten 

van bepaald 

probleem

Geen of niet de 

gewenste reactie op 

behandeling

Gericht onderzoek

Autopsie: waarom?
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▪ Proberen doodsoorzaak te achterhalen

▪ Zoeken van afwijkingen of letsels

▪ Verzamelen van geschikte stalen voor onderzoek

Autopsie: waarom?

resultaten

interpretatie en plaatsen in context

van het bedrijfsprobleem



Autopsie als onderdeel van diagnostiek

sterfte euthanasie

monsters
levende dieren

kliniek
levende dieren

AUTOPSIE

morfologische diagnose

stalen

onderzoek

etiologische diagnose

correcte behandeling

letsels

zieke dieren
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Autopsie: praktisch
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▪ In een erkende autopsiezaal

✓ Ophaaldienst stalen (dierenarts)

✓ Ophaaldienst kadavers (dierenarts, veehouder)

Autopsie: waar?
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▪ In een erkende autopsiezaal

✓ Loket site Torhout: ontvangst stalen / papieren

Autopsie: waar?



8

▪ In een erkende autopsiezaal

✓ Autopsiezaal site Torhout → lossen kadavers

Autopsie: waar?
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▪ In een erkende autopsiezaal

✓ Autopsiezaal site Torhout: uitvoeren autopsie

Autopsie: waar?
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In een erkende autopsiezaal

✓ Autopsiezaal site Torhout

Autopsie: waar?
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▪ In een erkende autopsiezaal

✓ Laboratorium (bacteriologie, serologie, parasitologie, PCR …)

Autopsie: waar?
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▪ Op het bedrijf

Autopsie: waar?
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▪ Bioveiligheid!

▪ Weg van andere dieren, voedsel

▪ Makkelijke desinfectie oppervlak 

▪ Makkelijk bereikbaar voor Rendac

▪ Niet in zicht van voorbijgangers, niet bereikbaar voor honden, katten …

▪ Altijd bewust zijn van infectierisico (dier en mens)

▪ Overdracht naar volgende site / bedrijf voorkomen

Autopsie: waar?



14

▪ Indien van toepassing, meerdere dieren 

▪ Representatief voor bedrijfsprobleem

▪ Niet behandeld: bacterio >>> PCR

▪ Pas gestorven dieren: vers

▪ Acute fase

Autopsie: welke dieren?
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Hyperacuut/acuut Subacuut Chronisch

Vaak nog geen letsels 

gevormd

Letselvorming Primaire oorzaak vaak niet 

meer terug te vinden

• Letsel reeds verdwenen

• Overwoekering secundaire 

pathogenen

Soms nog niet behandeld 

→ monstername

Vaak reeds behandeld

• Invloed op laboresultaten

• Bacteriologie ↔ PCR

Autopsie: welke dieren?
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▪ Handschoenen

▪ Laarzen

▪ Wegwerpoverall / schort

▪ Bril/mondmasker

▪ Tang / takkenschaar

▪ Mes (scherp!!) en bistouri

▪ Schaar

▪ Pincet

▪ Wetstaal

Autopsie: benodigdheden
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▪ Plastic potjes formol

▪ Swabs (droge: PCR ↔ medium: BAC)

▪ Afsluitbare zakjes / plastic potjes

▪ Permanent marker (identificatie!)

▪ Naalden

▪ Spuiten

▪ Koelelement

Autopsie: benodigdheden
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Autopsie: monstername
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▪ Werk steeds op dezelfde manier

▪ Rechter zijligging

▪ Van proximaal naar distaal (letsels!)

Monstername: van kop naar staart
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Monstername: van kop naar staart

▪ Werk steeds op dezelfde manier

✓ Eerst parenchymateuze organen, eindigen met maagdarmstelsel → vermijden van 

contaminatie

✓ Werk ‘steriel’

▪ Collecteer de correcte stalen!  

✓ Representatief voor het letsel / probleem 

✓ Van acuut zieke / recent gestorven dieren (vers) 

✓ Specifieke vereisten voor bepaalde testen (vers of gefixeerd?)
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▪ Verpakking en verzending

✓ Potjes / zakjes / swabs → lekvrij gesloten en gelabeld!

✓ Opletten met verschillende organen in 1 verpakking!

✓ Koelen

▪ Aanvraagformulier

✓ Vermeld monsters met identificatie en datum monstername

✓ Vermeld duidelijk welke testen, al dan niet pool

✓ Anamnese op bedrijf, klinische diagnose, vastgestelde letsels?

✓ Verwittig het labo in geval van verdenking voor zoönose!

Monstername algemeen  

Stel de juiste vragen!
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Monstername algemeen
Bacteriologische cultuur Virusisolatie PCR

Monster-

name

materiaal

Swab met transportmedium 

(amies/charcoal) 

Potje met orgaan 

Swab met 

transportmedium 

(fysiologisch water met 

druppel antibiotica)

Droge swab (geen 

transportmedium) 

Potje met orgaan

Monster-

name

plaats

Letsel Letsel of 

vermeerderingsplaats

Letsel of vermeerderingsplaats

Transport Koel – snel naar labo 

(invriezen: ↓ kwaliteit)

Koel – snel naar labo 

(of evt. direct invriezen)

Bewaring minder kritiek

Opmerking Niet behandeld 

(invloed op in vitro groei)

Euthanasie T61: geen 

virusisolatie meer 

mogelijk!

Minder invloed van Ab 

behandeling
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Monstername algemeen

Parasitologie Histologie/IHC Toxicologie

Monster-

name

materiaal

Potje 

(min. 10 g)

Potje + formol 10%

10x hoeveelheid t.o.v.

hoeveelheid weefsel 

Klein stukje 0,5 cm x 0,5 cm

24/48u fixeren, verversen

Vers weefsel

Mycotoxines: lever, gal, 

galblaas

Coumarine: lever

Andere: maaginhoud, nier, lever

Monster-

name

plaats

Ectoparasieten: huidafkrabsel

Endoparasieten: eindmest of 

mengmest (dd – DD – eindmest)

Letsel (Letsel) 

Transport Koel (4°C), max 2 à 3 dagen -> 

embryoneren

Kamertemperatuur Koel / Invriezen

Opmerking NIET invriezen Voldoende grote stukken 

organen
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Resultaat Pathogeen is … Vraag?

“POS”

gedetecteerd

Aanwezig in het 

monster

Relevant? Rotavirus bij 

vleesvarkens

Primair pathogeen? Brachyspira innocens

S. suis in tonsillen

“NEG”

niet gedetecteerd

Niet aanwezig in het 

monster

Intermitterende 

uitscheiding?

Salmonella

Prepatente periode? Ascaris eitjes (35 d)

Verkeerde 

monstername plaats?

Dunne darmen 

Brachyspira

Niet meer aanwezig in 

het monster

Behandelde dieren? Cultuur neg voor 

pathogenen

Kort levend? Influenza virus

Niet overleefd in het 

monster

Opgedroogd monster? Brachyspira sp.

bacteriologie neg

PCR pos

Monstername algemeen

Interpreteer de resultaten in kader van het bedrijf en het probleem 
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Aanvraagformulier
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Aanvraagformulier
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Beproevingsverslag



28

▪ www.dgz.be

Tarieven

http://www.dgz.be/
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Autopsie: basisprincipes
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▪ Situatie in de stal:

✓ Ventilatie

✓ Gedrag overige dieren

✓ Slechts sterfte in 1 hok, bij 1 zeug

✓ Verschillende leeftijdsgroepen aangetast

✓ Ongedierte aanwezig

✓ Drinkwatervoorziening

Inspectie omgeving
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▪ Anamnese!

▪ Symptomen

▪ % morbiditeit, % mortaliteit 

▪ Behandeling

▪ Voeder

▪ Algemeen: leeftijd, gewicht, geslacht, oormerk

▪ Neem eventueel foto’s

Stel vragen
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▪ Algemene toestand (mager, vet, cachexie)

▪ Huid (trauma, letsels, verkleuring …)

▪ Lichaamsopeningen (spumeus vocht, etter, bloedingen …)

▪ Ledematen (fracturen)

▪ Parasieten (huid, oren)

▪ Kop (mucosae, mondholte, ogen)

Uitwendige inspectie
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▪ Dier in rechter zijligging

▪ Verwijderen kop

▪ Ontwrichten voor en achterpoot (openklappen)

▪ Insnijden abdomen middenlijn

▪ Doorsnijden / openknippen (tang) van de ribben t.h.v. been-kraakbeen 

overgang (openklappen thoraxwand)

Openleggen van het kadaver
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Rechter zijligging
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Verwijderen kop
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Verwijderen kop
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Verwijderen kop-neusschelpen
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Verwijderen kop-tonsillen
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Verwijderen kop-tonsillen
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Tonsillen
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Ontwrichten voorpoot
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Ontwrichten achterpoot
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Ontwrichten voor- en achterpoot
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Insnijden abdomen middenlijn en thorax
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▪ Huid

▪ Spieren

▪ Gewrichten (zwelling, openen)

▪ Hoofd en neus

▪ Hersenen

▪ Middenoren

▪ Thorax 

▪ Hart-longpakket

▪ Abdomen 

▪ Nier 

▪ UGstelsel

▪ GI stelsel

Autopsie
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Inspectie huid
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Inspectie huid
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Inspectie huid



Inspectie huid



Inspectie huid



51

Inspectie huid
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Oren en staart
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Inspectie spieren



Bloed



Voedingstoestand
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Inspectie gewrichten
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Inspectie gewrichten
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Beoordeling neusschelpen
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Doorsnede kop

cerebrum

cerebellum

medulla
pons

conchae

tong

tonsillen
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Overzicht inwendige organen

long

maag

lever

milt
nier

jejunum

caecumcolon
hart

ileum

blaas
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Craniale longkwab

Dorsaal zicht Ventraal zicht

Longen

Diafragmatische longkwab

L R

Mediale longkwab

Lobus accessorius
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Hart

Source: atlas anatomie P. Popesko

rechts links

links rechts
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Hart - pericard
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Hart - myocard
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Hart - endocard



Hartaandoening
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Lever
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Galblaas
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Lever
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Milt
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Nieren



Nieren
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Nieren



Blaas
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Uterus



Uterus
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Uterus
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Source: atlas anatomie P. Popesko

oesophagus

maag

duodenum

pylorus oesophagus

pylorus

pars oesophagea

Maag
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Maagulcera



Maagulcera
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Darmpakket
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Detail darmpakket

caecum

colon

ileum

jejunum

darmlymfeknopen
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Good pathology includes 

good colleagues!
Evelien Forrez

Philippe Gelaude

Annick Gryspeerdt

Katrijn Rosiers

Veronique Saey

Marieke Strubbe

Annelies Vandekerckhove

Han Versnaeyen
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Vragen?

Contactgegevens: 
tel. 078 05 05 23 │ e-mail: helpdesk@dgz.be │ www.dgz.be


