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Scrapie genotypering geiten

U ontvangt deze brief omdat U vorig jaar meegedaan hebt aan het opsporen van
geiten met een vererfbare resistentie tegen scrapie (gebaseerd op het 222K allel
van het prion gen). Het streven is om met een vrijwillig fokprogramma er voor
te zorgen dat deze scrapie resistentie in de Nederlandse geitenpopulatie
behouden blijft en zo mogelijk uitgebreid wordt.
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Ook dit jaar kunt U weer bloed insturen om dragers met dit resistentie gen op te
sporen en gericht in te zetten voor de fokkerij. De meest aangewezen dieren om
te bemonsteren zijn daarom de bokken en genetisch hoogwaardige dieren waar
U mee door wilt fokken. Als op uw bedrijf vorig jaar dieren met het 222K allel
zijn gevonden, dan zijn de nakomelingen van deze dieren natuurlijk ook
interessant om te laten testen.
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Zoals vorig jaar al is aangekondigd, moet u in 2016 zelf de kosten van dit
onderzoek dragen aangezien de overheid dit onderzoek niet meer mee
financiert. De kosten voor de test bedragen € 12,50 per bloedmonster plus €10,administratiekosten (per inzending). Insturen kan tot uiterlijk 20 mei 2016. Als
u monsters instuurt geeft u tevens toestemming om de testresultaten openbaar
te maken. De resultaten zullen medio juli aan u teruggekoppeld worden.
Mocht U vorig jaar via ELDA hebben ingestuurd, dan zal Dhr. de Bie van ELDA
binnenkort contact hierover met U opnemen.

Met vriendelijke groet,

Lucien van Keulen
Projectleider scrapie en BSE
Centraal Veterinair Instituut, Lelystad
www.goattse.eu

Wageningen UR (Wageningen University and
various research institutes) is specialised in
the domain of healthy food and living
environment.

Bijlagen:
-

instructie voor bloedtappen

-

inzendformulier

The Central Veterinary Institute, part of
Wageningen UR, contributes to the health
protection of animals and humans in the
Netherlands by undertaking research on and
recommending about animal diseases.The
Central Veterinary Institute is certified to
NEN-EN-ISO 9001:2008 and accredited to
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 (registration
number L389).
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Instructie voor bloedtappen

Gelieve uw dierenarts deze tekst te laten lezen zodat hij/zij weet hoe te
werken.
Dit DNA-onderzoek kan alleen goed worden uitgevoerd als de monsters
(indien mogelijk met barcodesticker) worden ingestuurd samen met de
ingevulde dierlijst op het inzendformulier.
Voor bloedafname geldt:


Gebruik bij voorkeur heparine-bloedbuizen 5 ml (Vacutainer,
groene stop). Indien niet voorradig bij uw dierenarts dan kunnen
ook EDTA-buizen gebruikt worden (Vacutainer, paarse stop)



Gebruik voor ieder dier een nieuwe schone naald



Vul de bloedbuizen minimaal voor 2/3, en zwenk de buis rustig
direct na bloedafname (niet schudden)



(Barcodesticker met) Diernummer aanbrengen op buis (inkt goed
laten drogen)



Diernummers invullen op de dierlijst van het inzendformulier



Bloedbuizen direct verzenden. Niet invriezen; eventueel tot
verzending bewaren in koelkast.

Stuur de bloedbuizen (met inzendformulier) in een LABoratorium
Sealbag naar:

Centraal Veterinair Instituut (CVI)
Afdeling DSU
Houtribweg 39
8221 RA Lelystad
o.v.v.: Bloedmonsters “Scrapie genotypering geiten”

