
 

Botanisch onderzoek 
(Onderzoek op giftige planten, macroscopisch) 
 

Als er zaailingen (kiemplantjes), bladeren of zaden zijn gevonden in een weiland waar paarden geweid 
worden of in het ruwvoer dat hen gevoerd wordt en het is de vraag of deze behoren tot een soort plant of 
boom die mogelijk voor paarden giftig is, dan kunnen deze onderzocht worden bij GD. Je kunt hierbij 
denken aan bijvoorbeeld jacobskruiskruid, herfsttijloos, esdoorn (in het kader van atypische myopathie) 
maar ook andere planten die u vindt in paardenruwvoer en niet herkend. 

Wat moet er worden aangeleverd? 
Verzamel de plantdelen die onderzocht moeten worden (bladeren, zaden, zaailingen). De identificatie van verschillende 
soorten is vaak gebaseerd op de vorm van de bladeren, de bloeiwijze en de vorm van de zaden. Voor bijvoorbeeld herkenning 
van de potentieel giftige soort esdoorn is naast de vorm van het blad ook de hoek tussen de zaadparen van belang. Het is 

daarom belangrijk om (indien mogelijk) verschillende delen van de verdachte planten in te sturen. ‘Verdacht’ materiaal 
moet vervolgens verpakt worden in een doorzichtige, afsluitbare plastic zak (bijvoorbeeld zip-loc zakje). 

Via de dierenarts 
Materiaal kan worden ingestuurd via de dierenarts die het onder het DAP nr. van de praktijk met hun koerier inzenden naar 
GD.  
Kruis op het inzendformulier (of digitaal) helemaal onderaan onder Klinische chemie/toxicologie bij het kopje 
‘toxicologisch’: 10907 Giftige planten macroscopisch W1130A. GD communiceert de uitslag van het onderzoek met de 
dierenarts, die het weer met zijn/haar klant kortsluit. 

Opsturen door paardeneigenaar/bedrijf 
Paardeneigenaren kunnen dit materiaal eventueel ook zelf opsturen. 

• Ga naar de GD website: www.gddiergezondheid.nl/formulieren  

• Download het juiste inzendformulier bij Categorie paard: 

‘Monsters paard (geen sectiemateriaal en PCR)’  (dit is het eerste formulier) 

• LET OP: Vul dit formulier zo volledig (en zorgvuldig) mogelijk in: 
o Vul op pag. 1 de volgende zaken in: 

Bij het veld ‘praktijk’: vul hier ‘n.v.t.’ in. 

Bij het veld ‘dierenarts’ + adresgegevens: vul je eigen gegevens in (niet die van je dierenarts!) en vul 
deze gegevens ook in bij ‘opdrachtgever’, inclusief handtekening. 
Verder: vul bij anamnese/ toelichting gegevens als bijvoorbeeld waarin het materiaal gevonden is 
(wei/ruwvoer), hoeveel er teruggevonden is etc.  

o Kruis op pag. 2 het volgende vakje aan: 
In rubriek ‘Klinisch/toxicologie’, helemaal onderaan bij het kopje ‘toxicologisch’:  

10907  Giftige planten macroscopisch W1130A  (dit is de laatste optie op pag. 2 van het formulier) 
 

Stuur dit formulier met het materiaal naar: 

GD 

t.a.v. laboratorium 

Postbus 9 

7400 AA Deventer 

 
Voor aanvullende informatie of de actuele tarieven en inzendkosten kunt u mailen naar: 
kca@gddiergezondheid.nl of bellen via: 0900-1770, optie 5 paard. 


