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Aanvraag DNA-onderzoek naar cerebrale dysfunctie bij de Friese Stahi;
Universiteitskliniek voor gezelschapsdieren
DNA diagnostiek

De ondergetekende,
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Straat en huisnummer.....
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Naam ....

Geboortedatum .��.../ .O�/. 2 Q. I.Lt
Stamboomnr .........................

Geslacht
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T-a!GeaQe-/ chipnummer
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verklaart dat deze hond aan de hieronder vermelde dierenarts is aangeboden voor bloedafname ten behoeve van
DNA-onderzoek naar cerebrale dysfunctie. Hij/zij geeft wel / � toestemming het r�ltaat van de test kenbaar
te maken aan de rasverenigingen. Het DNA mag wef / niet gebruikt worden voor .amfer veterinair medisch
onderzoek.
Datum
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DierenklmleKEnknu1z
de Gouw 33
1602 ON Enkhuizen

De ondergetekende ....................!:1..................... (naam) dierenarts te ............. 2 �317000
verklaart
02 8
enkele milliliters bloed te hebben afgenomen van bovengenoemde hond, de identiteit van deze hond te hebben
geverifieerd aan de hand van het tatoeage- of chipnummer en het bloedmonster (voorzien van een identiteitslabel)
te hebben verstuurd naar de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren voo..i;DNA-onderzoek naar cerebrale
dysfunctie. (Zie ommezijde voor instructies bloedafname en verzenden)

Datum ....../. ...../......... .

Handtekening ................

De ondergetekende, Dr. P.A.J. Leegwater, geneticus aan de Universiteits�ini�� voor Gezelschapsdieren, verklaart
dat onderzoek van het DNA, van boven vermelde hond, heeft uitgewezen daVdeze hond, met betrekking tot
cerebrale dysfunctie,

D homozygote lijder is en zeer waarschijnlijk klinische symptomen van deze aandoening zal gaan vertonen.

D heterozygote drager is, zeer waarschijnlijk geen klinische symptomen zal ontwikkelen, maar de ziekte wel kan
doorgeven aan het nageslacht.

• geen lijder of drager is.
Datum

lc?..(1 . ./. .2 ..C!.( S--

· · ·�· · =· · ·

Handtekening ...............
��

