
  

 

   

  

Materiaal bloedafname  (foto 1) 
Nrs. 1 t/m 4  bemonsteren 
 1. Twee paar handschoenen 
 2. Een (EDTA) buis met rode dop  

(opzuigspuit) 
 3. Een (Serum Gel) buis met bruine dop 

(opzuigspuit) 
 4. Buisje met Swab (“sponsje” op staaf)  
 5. Tissue  
 
Nrs. 6 en 7 inpakmateriaal; in het veld 
  6. Absorptiemateriaal met 3 vakjes 
  7. Afsluitbare zak (sealbag) 
 
Nrs 8 t/m 10 inpakmateriaal; klaarmaken 
voor  verzending 
  8. Formulier (ingevuld opsturen) 
  9. Karton 
10. Blauwe gefrankeerde envelop 

 
 
 
 
 
 

 

Bemonsteren (fotos 3-11) 
 
Makkelijke locatie bloedafname  
Indien u het ree direct na het afschot ontweidt 
en het is geen weidwondschot, dan wordt de 
volgende methode geadviseerd waarbij 
schoon bloed wordt genomen uit de 
borstholte (voor het middenrif), en niet uit de 
buikholte. Hiervoor moet het middenrif dus 
heel zijn. Het bloed mag nl niet verontreinigd 
zijn met maag/darminhoud. 
Stappen:  

 Snij de huid van het bekken tot en met de 

hals open. 

 Snij of knip borstbeen open. 

 Neem vervolgens eerst de monsters uit 

het hart of borstholte (foto 2), voordat het 

ree verder ontweid wordt.  

 Foto 3. Haal de swab uit de 

verpakking/buisje en doordrenk het 

‘sponsje’ met bloed uit het hart. 

 Plaats de swab terug in het buisje en sluit 

deze af.  

 Foto 4. Haal de dop van de rode spuit. 

 Foto 5. Zuig bloed op uit borstholte. 

Herhaal deze handeling  met de bruine 

spuit. 

 
Alternatieve locatie bloedafname 
Is het bloed in de borstholte verontreinigd 
(weidwondschot), of gestold, bijv. als het 
ontweiden later gebeurd, is het advies om 
bloed op te zuigen uit een van de volgende 
plaatsen geschikt voor een relatief schone 
bloedafname.  

 Foto 6, pijltje A met detail op foto 7.:  

De halsader. 

 Foto 6, pijltje B met detail op foto 8.:  

De ader voor het schouderblad. 

 Foto 9. Zuig bloed op uit ader. 

 

Bij het moeilijk verkrijgen van bloed, is er de 
optie om het ree achter-hoog te plaatsen en 
het bloed op te vangen. In dat geval:  

 Foto 10. Haal de gehele dop van buis. 

 Foto 11. Vang het bloed op. 

 

 

 

 

Bloedbuis afsluiten (fotos 12-15): 

 Foto 12. Neem gehele spuit af met tissue. 

Draai vervolgens de dop erop. 

 Foto 13. Breek het staafje af. 

Herhaal dit bij het andere buisje. 

Rode buizen zwenken, bruine buis niet! 

 Foto 14. Het buisje met bruine dop mag 

niet gezwenkt worden. 

 Foto 15. Zwenk (niet schudden!) direct 

na afname het buisje met de rode dop 

een aantal keer zodat het 

antistollingsmiddel mengt met het bloed. 
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Bloed uit het hart 
Belangrijk 

 Draag altijd wegwerphandschoenen. 

 Neem eerst de swab uit het hart. 

 Vul dan het buisje met rode dop. 

 Vul dan het buisje met bruine dop. 

 



  

 

Instructie verpakken thuis:  

 Vul het formulier in  

 DEEL 1: geheel invullen of 

de print uit FRS/Dora 

bijvoegen, 

 DEEL 2: geheel invullen. 

 Foto 20. Plaats formulier + print uit 

FRS/Dora samen met de sealbag in 

het karton.  

 Foto 21. Plaats het karton met inhoud 

in de blauwe envelop.  

 Het is belangrijk dat de blauwe 

envelop aan de buitenkant niet 

besmeurd is omdat deze anders  niet 

geaccepteerd wordt door PostNL en 

het dus niet bij ons aankomt. 

Instructie verpakken in het veld/thuis:  

 Foto 18. Rol het absorptiemateriaal 

op en plaats het in de sealbag. 

 Foto 19. Verzegel de sealbag door 

de zilveren afdekstrip te verwijderen 

en de plakstrip goed aan te drukken. 

 De buitenkant van de sealbag dient 

schoon (niet besmeurd met bloed of 

ander vuil) te zijn. Anders afnemen 

met vochtige doek. 

 
 
 

De blauwe envelop kunt u sluiten door de roze/wit geblokte afdekstrip van de verzegeling te verwijderen en de envelop goed te sluiten. 
De envelop is reeds gefrankeerd en kan iedere werkdag in de brievenbus worden gedaan met uitzondering van de vrijdag na 17.00 uur. 
Brievenbussen worden tussen vrijdagavond en maandagavond niet geleegd. Daarom verdient het de voorkeur het materiaal dat vrijdag 
na 17.00 uur en/of in het weekend verzameld is, koel te bewaren (niet bevriezen) en maandag op de post te doen. Dit met betrekking tot 
de kwaliteit van het bloed, dat sterk verminderd als het een weekend in een brievenbus ligt. 
 
De kwaliteit van de bloedmonsters wordt  zo spoedig mogelijk aan u teruggekoppeld. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u 
ons bereiken via:  
 
E-mail:    t.r.bakker@uu.nl  
Telefoonnummer:  030-2537369 
 
Alvast vriendelijk bedankt voor het verlenen van uw medewerking, 
 
Nine Bakker 
Dutch Wildlife Health Centre 
Departement Pathobiologie 
Faculteit Diergeneeskunde 
Yalelaan 1 
3584 CL Utrecht  
Website: www.dwhc.nl  Versie 2017.2 
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In het veld of thuis 

Thuis 
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Instructie verpakken in het veld:  

 Foto 16. Trek één handschoen 

binnenstebuiten uit. 

 Foto 17. Pak met schone hand het 

absorptiemateriaal vast en schuif met 

handschoen de bloedbuisjes en de 

swab in de drie vakjes (buitenkant 

absorptiemateriaal blijft zo schoon). 

 Trek na deze handeling ook de 

andere handschoen uit.  
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