Sponsoring pakket abortus paard ZOOLYX, SYNLAB
DOELSTELLINGEN
-

Ondersteuning van de diagnostiek van abortus veroorzaakt door EHV1, EHV4, EVA, leptospirose,
Streptococcus equi subsp. zooëpidemicus en Coxiella Burnettii bij het paard in België.

BIJDRAGE VAN EQUI FOCUS POINT BELGIUM:
-

Er dient een forfaitair bedrag van 50 euro (excl. BTW) betaald te worden door de eigenaar. EFPB
sponsort het resterende werkelijke bedrag van de PCR-testen.
Dit project loopt door tot het beschikbare budget is opgebruikt.
Opgelet: de kosten voor het ophalen van een foetus door de transportdienst worden gedragen door
de eigenaar (56,20 euro BTW excl.). Bijkomend wordt een staalname tarief aangerekend (15 euro
BTW excl.), eveneens op kosten van de eigenaar. Indien verzending nodig is naar Synlab, wordt
eveneens een extra verzendkost bijgerekend van 20 euro BTW excl.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME:
-

Er wordt maximum 1 abortusgeval per bedrijf gesponsord.
Voor opname in het protocol dient telefonisch contact opgenomen te worden met Dr. Annick
Gryspeerdt (0485 34 28 72).
Stalen dienen steeds vergezeld te worden door een correct aanvraagformulier (zie onderaan).
Indien dit formulier niet aanwezig is bij de stalen, dan wordt het werkelijke bedrag aangerekend!
Niet correct aangevraagde dossiers kunnen nadien niet meer ingesloten of omgezet worden.

STAALNAMES:
Alle staalnames dienen uitsluitend te gebeuren bij een verse vrucht.
-

-

-

De volledige foetus (inclusief placenta) kan opgehaald worden door de transportdienst van DGZ
(telefonisch 078/05 05 23 of elektronisch helpdesk@dgz.be) of gratis afgeleverd worden in DGZ
afdelingen van Torhout of Lier.
Opgelet, de kosten voor het ophalen van een foetus door de transportdienst worden gedragen door
de eigenaar (53,05 euro BTW excl.). Bijkomend wordt een staalname tarief aangerekend (10,6 euro
BTW excl.), eveneens op kosten van de eigenaar. Indien verzending nodig is naar Synlab, wordt
eveneens een extra verzendkost bijgerekend van 20 euro BTW excl.
De dierenarts kan eveneens gerichte stalen nemen: ofwel (1) 2 afzonderlijke potjes, namelijk
placenta en long + lever van de foetus (stalen lekvrij verpakken in goed sluitende potjes, niet in een
handschoen), ofwel (2) droge swabs van placenta en long/lever (telkens 2 swabs per orgaan, nooit
in bacteriemedium).
De stalen worden door de deelnemende laboratoria van uw keuze opgehaald op afroep:
o Zoolyx: 053 72 90 20
o Synlab: 04 340 40 44 (MO: staalname via swabs, geen organen!)
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Sponsoring pakket abortus
Labo:
DIERENARTS:

_

Naam
Adres

Ordenummer
Handtekening
EIGENAAR:

Naam
Adres

PAARD:

Naam merrie
Drachtduur
Geslacht foetus

ANAMNESE:

o

Meerdere gevallen op bedrijf

o

Ziektetekenen merrie:

o

Vaccinatie status en schema merrie (EHV1):

o

Andere:

OPGELET: Extra testen buiten het protocol kunnen steeds bijkomend aangevraagd worden door gebruik te
maken van een extra aanvraagformulier van het laboratorium van uw keuze. Deze testen zijn steeds voor
eigen rekening.
OPGELET: Door deelname aan dit gesponsord protocol gaat u ermee akkoord dat EFPB de resultaten en
gegevens anoniem bijhoudt en verwerkt.
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