Uw hond onder
de loep

Samenwerkingsverband K.M.S.H., Zoolyx en
VHLGenetics
Recent zijn K.M.S.H, Zoolyx en VHLGenetics een overeenkomst aangegaan. In belangrijke
mate draagt dit bij aan het hoofddoel van K.M.S.H.: ‘Instandhouden en het verbeteren van de
hondenrassen in België’. Via het nieuwe KMSH systeem kunt u een nest registreren. Daarna zal
het vastleggen van DNA-profielen van nakomelingen en ouderschapscontroles uitgevoerd
worden door Zoolyx/VHLGenetics (voorzien begin april 2017). Lees verder >

Samenwerkingsverband K.M.S.H., Zoolyx en VHLGenetics
De uitvoering blijft eenvoudig
Het aanvragen van een DNA-test voor uw stamboekhond bij K.M.S.H. blijft eenvoudig. Tijdens
de aanmelding bij K.M.S.H. maakt u een keuze voor een erkende dierenarts. De dierenarts vraagt
bij Zoolyx/VHLGenetics gratis de monsterafnamekits aan. Na monstername van uw hond worden
de DNA-stalen via Zoolyx bij de dierenarts opgehaald en geleverd aan VHLGenetics. In het
geaccrediteerde laboratorium van VHLGenetics wordt op basis van ISAG 2006 (22 markers)
de DNA-test uitgevoerd voor het vastleggen van een DNA-profiel en ouderschapscontrole.
Het DNA-certificaat zal u terugvinden via uw account in het nieuwe KMSH E-loket.

Zoolyx – WE CARE
Als laboratorium stelt Zoolyx zich 100% ten dienste van de diergeneeskunde. Uniek in België!
	Advies bij staalname en analysekeuze, staalophaling, de analyses zelf en interpretatiehulp bij
de analyseresultaten: alle medewerkers besteden de uiterste zorg aan onze dienstverlening.
	Wij volgen technologische ontwikkelingen op de voet en zoeken voortdurend naar innovaties
om onze dienstverlening te verbeteren en aan te passen aan diergeneeskundige noden.
	Ook voor de kennis die we bijna gedurende 20 jaar opgebouwd hebben, dragen we zorg.
Via talrijke initiatieven zoals informatieve websites, wachtzaalbrochures en bijscholingen voor
dierenartsen verspreiden we hoe labodiagnostiek kan bijdragen tot de diergezondheid.
	Wij geven om dieren, wij geven om hun gezondheid en wij geven om de mensen die dit op
hun beurt elke dag trachten in praktijk te brengen.
Want als het met onze huisdieren goed gaat, gaat het met de mensen ook goed.

VHLGenetics - DNA is our core
Meer dan 30 jaar geleden heeft dierenarts Dr. Hein van Haeringen het bedrijf opgericht. Nu voert
VHLGenetics met drie gecertificeerde en/of geaccrediteerde laboratoria een grote diversiteit aan
DNA-diensten uit voor dieren, planten, micro-organismen en voedsel. Op efficiënte wijze worden
diverse hoogwaardige technologieën toegepast. Genotypering wordt gebruikt voor controle van
identiteit en afstamming, maar ook succesvol toegepast voor het bepalen van erfelijke ziekten en
kenmerken.
Wereldwijd hebben wij opdrachtgevers variërend van individuele particulieren tot grote
organisaties. VHLGenetics biedt optimale service door continue investeringen in kwaliteit, IT,
R&D en het toepassen van de meest geavanceerde technologieën.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar:

K.M.S.H.
www.kmsh.be

Zoolyx
www.zoolyx.be

VHLGenetics
www.vhlgenetics.com

