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S.C.M. Bergen -van Aalst
Oversteweg 35
7556 TX HENGELO
Debiteuren nr. 23070

Analyse Certificaat

Diergegevens Monstergegevens
Naam: AMALI
Geboortedatum: A1.07.2012 VHL_ID: H103844
Geslacht: Vrouwelijk Onderzoeksnr: 105707 1

Ras: Rhodesian Ridgeback Materiaal: Swab
Levensnummer: NHSB 2889370

Monstername: Getuigeverklaring monstername bijgevoegd.

H421 - Heuplaxiteit 2 - Testdatum: 24.07.2015
Testresultaat: NORMAAL

H424 - Musladin-Lueke syndrome - Testdatum: 24.07.2015
Testresultaat NORMAAL

H435 - Faetor Vll deficiency - Testdatum: 24.07.2015
Testresultaat: NORMAAL

H440 - Thr<rmbasthenia 1 - Testdatum : 22.AT .2A15
Testresultaat: NORMAAL

H442 -Thrombopathia 1 -Testdatum: 24.07.2A15
Testresultaat: NO RMAAL

H455 - Pyruvaat Kinase Defieientie (PKDef) 3 - Testdatum: 24.07.2A15
Testresultaat: NORMAAL

H745 - X-SCID - Testdaturn: 24.07.2015

VHI- streeft ernaar iedere opdracht met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid uit te voeren. Anderen dan opdrachtgever kunnen aan deze

uitslag geen rechten ontlenen en opdrachtgever vrijwaart aanspraken van derden. VHL hanteert een klachtentermijn van I dagen alsmede een

beperking van aansprakelijkheid. VHL veruuijst daartoe naar de op alle werkzaamheden van VHL toepasselijke algemene voonivaarden, die bij het

inzendformulier zijn toegezonden en zijn te raadplegen op wr,rvru.vhlgenetics.com. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het ontvangen

materiaal. Vermenigvuldiging van dit testrapport mag slechts in zijn geheel plaatsvinden. De organisatie is voor al haar werkzaamheden

ISO:9001 gecertificeerd. Een aantal testen wordt tevens uitgevoerd onder accreditatie. Voor een compleet en actueel ovezicht daarvan

verwijzen wij door naar www.vhlgenetics.com. Deze test wordt uitgevoerd op basis van PCR technologie.
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Testresultaat: NORMAAL

H746 - Maligne Hyperthermie - Testdatum:22.07.2015
Testresu ltaat: NO RMAAL

H811 - Hyperuricemie (HUU) - Testdatum: 24.07.2A15
Testresultaat: NORMAAL

H919 - Heuplaxiteit 'l - Testdatum: 24.07.2015
Testresultaat; NORMAAL

H411 - Ataxia progressive early-onset - Testdatum: 29.07.2015
Testresultaat: N ORMAAL

H496 - Glaucoma (POAG) - Testdatum:24.07.2015
Testresultaat: NORMAAL

Dr. W.A. van Haeringen
Algemeen directeur

VHL streeft ernaar iedere opdracht met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid uit te voeren. Anderen dan opdrachtgever kunnen aan deze

uitslag geen rechten ontlenen en opdrachtgever vrijwaart aanspraken van derden. VHL hanteert een klachtentermijn van I dagen alsmede een

beperking van aansprakelijkheid. VHL verwijst daartoe naar de op alle werkzaamheden van VHL toepasselijke algemene voorwaarden, die bij het

inzendformulier zijn toegezonden en zijn te raadplegen op vwvw.vhlgenetics.com. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het ontvangen

materiaal. Vermenigvuldiging van dit test.apport mag slechts in zijn geheel plaatsvinden. De organisatie is voor al haar werkzaamheden

ISO:9001 gecertificeerd, Een aantal testen wordt tevens uitgevoerd onder accreditatie. Voor een compleet en actueel overzicht daarvan

verwijzen wij door naar www.vhlgenetics.com. Deze lest wordt uitgevoerd op basis van PCR technologie.
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H421 - Heuplaxiteit 2
Dit is een multifactoriele aandoening. Een aandoening is multifactorieel indien deze veroorzaakt
wordt door het samenspel van een genetische (overerfbare) component en omgevingsfactoren. Deze marker
vormt een onderdeel van een aantal erfelijke factoren die invloed hebben op de laxiteit van de heup.
Voor elke erfel'tjke factor bestaat een gunstige erfelijke variant, aangeduid met'Normaal'. Een dier
kan 'Drager' zijn van de ongunstige variant (een kopie) of 'Liider' aan de onqunstiqe variatie (twee kopien).

H424 - Musladin-Lueke syndrome
Uitleg over het resultaat:
NORMAAL: Dit dier is vrij en heeft twee gezonde allelen. Dit dier zal geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking

niet doorgeven aan de nakomelingen.
DRAGER: Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. De kans dat het dier het mutante (defecte)

allel zal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Dragers zullen in de regel geen symptomen van deze ziekte vertonen.
LIJDER: Dit dier is lijder en heeft twee defecte allelen. Lijders geven het mutante (defecte) allel door aan al hun

nakomelingen. Lijders krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.

H435 - Factor Vll deficiency
Uitleg over het resultaat:
NORMAAL: Dit dier is vrij en heeft twee gezonde allelen. Dit dier zal geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking

niet doorgeven aan de nakomelingen.
DRAGER: Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. De kans dat het dier het mutante (defecte)

allel zal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Dragers zullen in de regel geen symptomen van deze ziekte vertonen.
LIJDER: Dit dier is lijder en heeft twee defecte allelen. Lijders geven het mutante (defecte) allel door aan al hun

nakomelingen. LUders krijgen zelf symptomen die horqn bU de z

H440 - Thrombasthenia I
Uitleg over het resultaat:
NORMAAL: Dit dier is vrij en heeft twee gezonde allelen. Dit dier zal geen afwijkingen krijgen en kan de afw'ljking

niet doorgeven aan de nakomelingen.
DRAGER: Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. De kans dat het dier het mutante (defecte)

allel zal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Dragers zullen in de regel geen symptomen van deze ziekte vertonen.
LIJDER: Dit dier is lijder en heeft twee defecte allelen. Lijders geven het mutante (defecte) allel door aan al hun

nakomelingen. LUders krUgen zelf symptomen die horen bU de ziekte.

H442 - Thrombopathia 1

Uitleg over het resultaat:
NORMAAL: Dit dier is vrij en heeft twee gezonde allelen. Dit dier zal geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking

niet doorgeven aan de nakomelingen.
DRAGER: Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. De kans dat het dier het mutante (defecte)

allel zal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Dragers zullen in de regel geen symptomen van deze ziekte vertonen.
LIJDER: Dit dier is lijder en heeft twee defecte allelen. Lijders geven het mutante (defecte) allel door aan al hun

nakomelingen. Lijders krijgen zelf symptomen die horen bU de ziekte.

H455 - Pyruvaat Kinase Deficientie (PKDef) 3
Uitleg over het resultaat:
NORMAAL: Dit dier is vrij en heeft twee gezonde allelen. Dit dier zal geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking

VH[- streeft ernaar iedere opdracht met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid uit te voeren. Anderen dan opdrachtgever kunnen aan deze

uitslag geen rechten ontlenen en opdrachtgever vrijwaart aanspraken van derden. VHL hanteert een klachtentermijn van I dagen alsmede een

beperking van aansprakel4kheid- VHL venrijst daartoe naar de op alle werkzaamheden van VHL toepassel'rjke algemene voorwaarden, die b'rj het

inzendformulier zijn toegezonden en zijn te raadplegen op rivww.vhlgenetics.com. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het ontvangen

materiaal. Vermenigvuldiging van dit testrapport mag slechts in zijn geheel plaatsvinden. De organisatie is voor al haar werkzaamheden

lS0:9001 gecertificeerd. Een aantal testen wordt tevens uitgevoerd onder accreditatie. Voor een compleet en actueel ovezicht daarvan

verwijzen wij door naarvwvw.vhlgenetics.com. Deze test wordt uitgevoerd op basis van PCR technologie.
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niet doorgeven aan de nakomelingen.
DRAGER: Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. De kans dat het dier het mutante (defecte)

allel zal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Dragers zullen in de regel geen symptomen van deze ziekte vertonen.
LIJDER: Dit dier is lijder en heeft twee defecte allelen. Lijders geven het mutante (defecte) allel door aan al hun

nakomelingen. Lijders krUgen zelf symptomen die horen bii de ziekte.

H745 - X-SCID
Uitleg over het resultaat bij vrouwelijke dieren:
NORMAAL: Dit dier is vrij en heeft twee gezonde allelen. Dit dier zal geen afirvijkingen

krijgen en kan de afwijking niet doorgeven aan de nakomelingen.
DRAGER: Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. De kans dat

het dier het mutante (defecte) allel zal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Dragers
zullen in de regelgeen symptomen van deze ziekte vertonen.

LIJDER. Dit dier is lijder en heeft twee defecte allelen. Lijders geven het mutante
(defecte) allel door aan al hun nakomelingen. Lijders krijgen zelf symptomen
die horen bij de ziekte.

Uitleg over het resultaat bij mannelijke dieren:
NORMAAL: Dit dier is vrij en heeft een gezond allel en het geslachtschromosoom Y.

Dit dier zal geen afw'tjkingen krijgen, en kan de afwijking niet doorgeven aan nakomelingen.
LIJDER: Dit dier is lijder en heeft een mutant (defect) allel en het geslachtschromosoom Y.

Bij gebruik in de fokkerij ontvangen alle mannelijke nakomelingen
het geslachtschromosoom Y, terwijl alle vrouwelijke dieren het mutante allelerven.

H74S - Maligne Hyperthermie
Uitleg over het resultaat:
NORMAAL: Dit dier is vrij en heeft twee gezonde allelen. Dit dier zal geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking

niet doorgeven aan de nakomelingen.
DRAGER: Dit dier is drager en heeft een gezond en een defect allel. De kans dat het dier het mutante (defecte)

allel zal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Dragers zullen zelf ook ziek worden.
LIJDER: Dit dier is lijder en heeft twee defecte allelen. Lijders geven het mutante (defecte) allel door aan al hun

nakomelingen. Lijders kriigen zelf symptomen die horen bii de ziekte.

HBll - Hyperuricemie (HUU)
Uitleg over het resultaat:
NORMAAL: Dit dier is vrij en heeft twee gezonde allelen. Dit dier zal geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking

niet doorgeven aan de nakomelingen.
DRAGER: Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. De kans dat het dier het mutante (defecte)

allelzal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Dragers zullen in de regelgeen symptomen van deze ziekte vertonen.
LIJDER: Dit dier is lijder en heeft twee defecte allelen. Lijders geven het mutante (defecte) allel door aan al hun

nakomelingen. Lijders krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.

H919 - Heuplaxiteit 1

Dit is een multifactoriele aandoening. Een aandoening is multifactorieel indien deze veroozaakt
wordt door het samenspel van een genetische (overerfbare) component en omgevingsfactoren. Deze marker
vormt een onderdeel van een aantal erfelijke factoren die invloed hebben op de laxiteit van de heup.
Voor elke erfelijke factor bestaat een gunstige erfelijke variant, aangeduid met'Normaal'. Een dier
kan 'Drager'zijn van de ongunstige variant (een kopie) of 'Lijder' aan de ongunstige variatie (twee kopien).

VHL streeft ernaar iedere opdracht met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid uit te voeren, Anderen dan opdrachtgever kunnen aan deze
uitslag geen rechten ontlenen en opdrachtgever vrijwaart aanspraken van derden. VHL hanteert een klachtentermijn van 8 dagen alsmede een
beperking van aansprakelijkheid. VHL verwijst daartoe naar de op alle werkzaamheden van VHL toepasselijke algemene voorwaarden, die bij het

inzendformulier zijn toegezonden en zijn te raadplegen op riwnr.vhlgenetics.com. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het ontvangen
materiaal. Vermenigvuldiging van dit testrapport mag slechts in zijn geheel plaatsvinden. De organisatie is voor al haar werkzaamheden

[SO:900'1 gecertificeerd. Een aantal testen wordt tevens uitgevoerd onder accreditatie. Voor een compleet en aclueel overzicht daarvan

verwijzen wij door naar www.vhlgenetics.com. Deze test wordt uitgevoerd op basis van PCR technologie.
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H411 - Ataxia progressive early-onset
Uitleg over het resultaat:
NORMAAL: Dit dier is vrij en heeft twee gezonde allelen. Dit dier zal geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking

niet doorgeven aan de nakomelingen.
DRAGER: Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. De kans dat het dier het mutante (defecte)

allelzal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Dragers zullen in de regelgeen symptomen van deze ziekte vertonen.
LIJDER: Dit dier is lijder en heeft twee defecte allelen. Lijders geven net mutante (deiecte) allel door aan al hun

nakomelinqen. Liiders kriioen zelf die horen bii de ziekte.

H496 - Glaucoma (POAG)
Uitleg over het resultaat:
NORMAAL: Dit dier is vrij en heeft twee gezonde allelen. Dit dier zal geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking

niet doorgeven aan de nakomelingen.
DRAGER: Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. De kans dat het dier het mutante (defecte)

allel zal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Dragers zullen in de regelgeen symptomen van deze ziekte vertonen.
LIJDER: Dit dier is lijder en heeft twee defecte allelen. Lijders geven het mutante (deiecie) allel door aan al hun

nakomeli tomen die horen bii de ziekte.

Vl-iL streeft ernaar iedere opdracht met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid uit te voeren. Anderen dan opdrachtgever kunnen aan deze
uitstrag geen rechten ontlenen en opdrachtgever vrijwaart aanspraken van derden. VHL hanteert een ktachtentermijn van g dagen alsmede een
beperking van aansprakelijkheid. VHL verwijst daartoe naar de op alle werkzaamheden van VHL toepasselijke algemene voorwaarden, die bij het
inzendformulier zijn toegezonden en zijn te raadptegen op wr,ruw.vhlgenetics.com. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het ontvangen
materiaal. Vermenigvuldiging van dit testrapport mag slechts in zijn geheel plaatsvinden. De organisatie is voor al haar werkzaamheden
ISO:9001 gecertificeerd. Een aantal testen wordt tevens uitgevoerd onder accreditatie. Voor een compleet en actueel overzicht daarvan
verw'ljzen wij door naar www.vhlgenetics.com. Deze test wordt uitgevoerd op basis van pCR technologie.
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