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Gelieve dit formulier in blokletters in te vullen GEEN MONSTERS OP DIT DOCUMENT KLEVEN

1. Administratieve gegevens  : Aantal bijgevoegde bladzijden  : …………………

Uw referentie  : 

1.1. Aanvrager     :  
Aanvragergegevens (Dierenarts, Inspecteur PCE, fokvereniging ,…) 
PCE
NAAM VOORNAAM
STRAAT Nr.
POSTNr. GEMEENTE
TEL :
FAX : E-MAIL
Handtekening van de aanvrager :

1.2. Klant   : (of beslagetiket te plakken)
BESLAGNr. 
NAAM VOORNAAM
STRAAT Nr.
POSTNr. GEMEENTE
TEL : BTW Nr.
FAX : E-MAIL
Handtekening van de klant :

1.3. Facturatie aan     :     

□ Aanvrager □ Andere : NAAM VOORNAAM

□ Klant STRAAT Nr.
POSTNr GEMEENTE BTW Nr.

Handtekening voor akkoord  (verplicht om de aanvraag te valideren) :

1.4. Toezending van de resultaten   

Aan
□ Aanvrager

PER
□ Post □ Fax □ E-Mail

□ Klant □ Post □ Fax □ E-Mail

2. Stalen  (Gelieve de lijst van de stalen en hun respectieve analyses op de volgende pagina in te vullen).
De stalname is niet opgenomen in de diensten van het laboratorium en is niet onder zijn verantwoordelijkheid.

2.1. Staalname     :  DATUM :
NAAM VAN DE

MONSTERNEMER :

2.2. Diersoort  ■ Runderen

2.3. Aard van de stalen  Het overeenkomstig nummer moet in het kolom « aard van het staal » van tabel op de volgende pagina
worden vermeld

1. Haar (30 follikels) 6. Serum + Klonten (5ml)
2. Volledig bloed (5 ml ) 7. Speekselzwabbers (2 zwabbers)

3. Bloed op vloeipapier (FTA Micro Card) (minimum 1cm²) 8.
Al geanalyseerd door het laboratorium staal (Geef de 
ARSIA referentie) 

4. Weefsel (orgaan, spier, huid, …) (3g) 9. DNA-profiel van een ander laboratorium
5. Sperma (2 rietjes) 10. Andere (te speciferen) :

De aangegeven hoeveelheden zijn nodig voor het verrichten van analyses in goede condities. Als het laboratorium een kleinere 
hoeveelheid ontvangt en geen resultaat ondanks verschillende pogingen verkrijgt, zal de analyse worden gefactureerd. 

Opmerkingen :
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3. Gevraagde analyses

Het  laboratorium  zal  nu  monsters  analyseren  met  behulp  van  de  SNP-profileringsmethode  in  plaats  van  microsatellietprofilering.  

https://www.arsia.be/wp-content/uploads/Interpretation/Comparaison-profilage-ADN-FR.pdf

Microsatellietprofielen  zullen  worden  gereserveerd  voor  dossiers  die  moeten  worden  vergeleken  met  een  dossier  dat  eerder  door
microsatellieten  is  getest  (om de vergelijking  van profielen  mogelijk  te  maken,  aangezien  de twee  technieken  verschillende  resultaten
opleveren)  en  dossiers  waarvoor  de  geslachtsbepaling  van  dieren  wordt  gevraagd  (bv.  freemartinisme).  In  geval  van  microsatelliet
microsatellietprofilering, gelieve de volgende informatie te verstrekken:
Vorig dossier voor vergelijking  : CI - _ _ - _ _ _ _ _ _
Niveau van precisie : 
□ normaal nauwkeurigheid* □ maximaal nauwkeurigheid** (aankruisen)
□ extensie van de identificatie van normaal tot maximaal (voor al geanalyseerd staal mat normale precisie).
* Genetische expertise is gebaseerd op de vergelijking van maximaal 9 microsatelliten (** 18 microsatelliten).

Doel :
□ Afstamming : Is er een directe ouderlijke band tussen de dieren overeenkomstig met de monster(s) van de serie 1 en de monster(s) van de
serie 2 ?
□ Identificatie : Is het monster van de serie 2 afkomstig van dezelfde dieren dan het monster van de serie 1 ?
□ Geslachtsbepaling (free-martin) : voor enkel runderen

Lijst van de stalen :

Serie 1 Identificatie
Aard  van
het staal

Geslacht Nr labo Serie 2 Identificatie
Aard  van
het staal

Geslacht Nr labo

1.1 2.1

1.2 2.2

1.3 2.3

1.4 2.4

1.5 2.5

1.6 2.6

1.7 2.7

1.8 2.8

1.9 2.9

1.10 2.10

1.11 2.11

1.12 2.12

1.13 2.13

1.14 2.14

Of voeg een volledige lijst van de te analyseren en te vergelijken dieren bij deze aanvraag.

Vak voorbehouden aan het laboratorium N° DOSSIER LIMS :

Mode d’entrée : □ Poste □ Réception jour □ Autres

Température : □ Ambiante □ Réfrigéré □ Congelé

Date/heure :


