Toelichting aanvraag SH test bij Antagene
Het kan een enigszins verwarrend proces zijn wanneer het voor het eerst wordt uitgevoerd,
het is eigenlijk heel logisch en het doel van elke stap is duidelijk, het is alleen de uitleg en de
instructies die misschien een beetje verloren gaan in de vertaling van het stuk van Green.
Om de test te gebruiken moet u eerst de volgende link openen
http://www.antagene.com/en/commander/histiocytic-sarcoma-test
Opm: Boven aan de pagina kunt u andere taal kiezen
Deze link staat ook in het stuk van Steef Green (pagina 27), dit stuk bevat veel informatie
over de test, wat hij inhoudt en hoe je hem moet gebruiken, maar om je te helpen in dit
stuk de basisprocedure.
Ten eerste maakt u een account aan bij Antagene, mon compte FR / your antagene
account ENG. Dit vindt u aan de linkerzijde van deze pagina onder het kopje meer
informatie more info ENG of plus de information FR.
Na het lezen van deze geopende internet pagina moet u zoeken naar de
alinea ( onder groene regel ).
"Wat is de procedure voor het aanvragen van de test voor Histiocytair
Sarcoom ?"
Frans ; Quelles sont les modalités du test SH
Engels; What is the procedure for requesting the test for Histiocytic Sarcoma.
Ten tweede moet u klikken op de grijze link "Memorandum of Agreement" en wanneer de
pagina wordt geopend twee kopieën afdrukken, één moet u voor uzelf houden en de
andere moet u invullen en ondertekenen en moet worden meegestuurd met het eerste
monster dat u opstuurt. Hierna hoeft u het niet meer in te dienen voor toekomstige
monsters.
Ten derde kunt u de test aanvragen in uw account.
Ten vierde moet u de betaling voor uw monster regelen, dus u moet de pagina die u opent
via de link "betaling" afdrukken of raadplegen.
U kunt rechtstreeks per bankoverschrijving betalen, in dit geval drukt u de pagina met het
ontvangstbewijs of de ontvangstbevestiging af en voegt u bij uw monsterpakket, vermeld
naam hond NHSB nummer en welke test(en).
U kunt ook per creditkaart betalen door uw gegevens op het betalingsformulier te
vermelden en dat formulier bij te sluiten. Zie
https://www.antagene.com/fr/commander/paiement
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U wordt ook gevraagd om een kopie van de stamboom van deze hond mee te sturen.
Er is ook een link naar een onderzoeksformulier, dat u voor uw hond kunt invullen.
U kunt uw monster ook insturen zonder dit formulier in te vullen en het nadien alsnog te doen.
Als de toestand van uw hond veranderd in de toekomst, denk aan bijvoorbeeld entingen/ziektes,
kunt u dit formulier weer bijwerken met nieuwe gegevens.
Dit is een waardevol onderdeel van het onderzoek aspect van deze test voor ons geliefde ras, dus
vergeet niet om het bij te dragen als u dat niet doet op moment van inzending van het monster.

U moet vervolgens met uw hond naar de dierenarts en mee nemen:
•
•
•
•
•

Ingevuld memorandum van overeenkomst,
Ontvangstbewijs van betaling, maar u kunt ook later betalen
Gedeeltelijk ingevuld monster certificaat aan uw dierenarts
geven. De DA vult deze verder in.
Een kopie stamboom bijvoegen
Het onderzoek formulier kan online worden ingevuld .

De dierenarts kan dan controleren of de microchip van de hond overeenkomt met de chip
die u op het certificaat hebt vermeld en het bloedmonster nemen, meestal is het scheren bij
ons ras niet nodig. De dierenarts hoeft het bloed niet te centrifugeren of op een andere
manier te behandelen, het hoeft alleen maar in een EDTA-buisje te worden gedaan om het
te conserveren, wat een standaardprocedure is. De dierenarts moet zijn/haar deel van het
formulier invullen om de identiteit van de hond via de microchip en de datum van de
bloedafname te bevestigen, de verpakking invullen en het formulier naar Antagene sturen.
Als er meer dan één hond wordt ingezonden, moet de dierenarts elk EDTA-buisje met een
nummer of letter merken om het aan één monstercertificaat te koppelen.
De hele partij moet worden verpakt en door de dierenarts worden gepost naar het adres dat
in Frankrijk is opgegeven als onderdeel van het validatieproces. (Als u het daarna mocht
meenemen om het zelf te posten, zou de dierenarts Antagene niet kunnen garanderen dat
het monster niet is verwisseld en wordt het validatieproces in gevaar gebracht). Dit is geen
slechte zaak maar een goede zaak voor de geloofwaardigheid van de test en alle goed
ontworpen tests hebben validatie en geloofwaardigheid als een essentieel kenmerk. (We
hebben onlangs 6 monsters naar Antagene gestuurd en uit het ontvangstbewijs bleek dat de
dierenarts slechts £8 betaalde voor aangetekende verzending, dus deze stap is geen
belemmerende kostenpost).
NB
1. Je kunt meerdere testen tegelijk aanvragen b.v.
DM 1, DM 2 en vWB kosten dan € 135 en met HS erbij is dit € 250
2. !! Geef aub ook t.z.t het overlijden van uw hond door aan Antagene!!
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