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ADVIES EN BEGELEIDINGSCOMMISSIE
Diana v.d. Valk
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Tel. 010-5111145
E-mail: iscadviesenb@gmail.com

Beste dhr. mw.
Enquêteformulier
Bij deze brief vindt u een enquêteformulier en een begeleidingsformulier voor het
bloedmonster. Het is de bedoeling dat de dierenarts het begeleidingsformulier invult
en met het bloedmonster meezendt en dat u het enquêteformulier zo zorgvuldig en
volledig mogelijk invult, eventueel geassisteerd door uw eigen dierenarts of een
medewerker van de Faculteit voor Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
Daarnaast moet een kopie van de stamboom worden meegestuurd.
Verzending bloedmonsters
Indien er voldoende bloedmonsters zijn binnengekomen bij de Universiteit Utrecht,
zal deze tevens zorg dragen voor het op de juiste wijze verzenden van de DNA
(bloed)monsters naar de Universiteit Helsinki. Het is dus NIET de bedoeling dat u of
uw dierenarts dit bloed naar Finland verzend. Het afgenomen EDTA-bloedmonster
moet, samen met het ingevulde begeleidingsformulier, het enquêteformulier en een
kopie van de stamboom worden verzonden aan de op het formulier aangegeven
adres in Utrecht. (Het betreft een antwoordnummer en kan portovrij verzonden
worden)
Bloedafname
Uw eigen dierenarts kan zonder meer dit bloed bij uw hond afnemen en verzenden
naar Utrecht. Maar er is ook een mogelijkheid om (op afspraak vooraf) dit te laten
doen aan de Faculteit voor Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, waarbij uw
hond (zonder verdere kosten) wordt onderzocht en bloed wordt afgenomen. Bij het
maken van de afspraak vermeldt u dat het bloedafname is voor het DNA onderzoek
naar epilepsie bij Ierse Setters. Er zijn twee groepen die bij dit epilepsie onderzoek
zijn betrokken namelijk de honden met epilepsie (minimaal 2 aanvallen voor de
leeftijd van 5 jaar) en de controle honden; dit zijn Ierse Setters ouder dan 8 jaar
zonder toevallen.
Kosten
De Ierse Setter Club vraagt van uw dierenarts om kosteloos, of tegen gereduceerd
tarief, zijn medewerking hieraan te verlenen. Wij kunnen een brief aan uw dierenarts
zenden om te bevestigen dat dit om een officieel onderzoek gaat en eventuele
nadere informatie hierover geven.

U kunt ook gebruik maken van de dierenartsen die in het overzicht vermeldt worden
en al een afspraak met de rasvereniging hebben (zie de website van de vereniging).
Wilt u dat een brief met bovenstaand verzoek aan uw dierenarts wordt verzonden,
dan vragen wij om dit aan ondergetekende (bij voorkeur per email) te laten weten.
In het verzoek aan ondergetekende het volgende opnemen:
- de naam- en adresgegevens van uw dierenarts
- de naam van de hond conform stamboom
- de gegevens van de eigenaar conform het registratiebewijs.
Tevens heeft de Ierse Setter Club een bedrag op de begroting opgenomen om bij te
dragen in de kosten die u moet maken om deel te nemen aan dit onderzoek. De
onkostenvergoeding bedraagt 25 euro. Om voor deze onkostenvergoeding in
aanmerking te komen dient u wel lid te zijn of te worden van de Ierse Setter Club.
Bekendmaking van gegevens
De medische gegevens van uw hond worden opgenomen in de door de Ierse Setter
Club gebruikte database genaamd ZooEasy.
Geheimhouding
De betreffende medewerkers van de Advies- en BegeleidingsCommissie van de
Ierse Setter Club als ook de betreffende medewerkers van Faculteit voor
Diergeneeskunde aan de Universiteit Uitrecht, zijn gehouden aan
geheimhoudingsplicht. Rapportage van de gegevens binnen en buiten de vereniging
zullen slechts bestaan uit aantallen en mogelijk het aantal verwante dieren.
Samenvatting
• U bent bereidt om uw hond deel te laten nemen aan dit onderzoek
• U vult het enquêteformulier zorgvuldig in, eventueel met assistentie van uw
dierenarts of een medewerker van de Universiteitskliniek van de Faculteit voor
Diergeneeskunde Utrecht tijdens een consult daar.
• U geeft toestemming om bloed van uw hond af te laten nemen ten behoeve van
dit onderzoek.
• De (medische) gegevens van uw hond worden opgenomen in het door de Ierse
Setter Club gebruikte programma ZooEasy.
Informatie en contactpersoon
Voor nadere informatie over dit project kunt u contact op (laten) nemen met:
de Advies- en BegeleidingsCommissie van de Ierse Setter Club,
Diana van der Valk, tel. 010 – 511 11 45

Indien u nog andere personen kent die mogelijk mee willen werken aan dit
onderzoek, aarzel dan niet en laat ze contact opnemen met voornoemde
contactpersoon, zowel voor aanmelding als nadere informatie hierover.
Wij danken u nogmaals heel hartelijk voor deelname aan dit onderzoek! Zonder uw
medewerking is het niet mogelijk om het DNA-onderzoek naar epilepsie bij de Ierse
Setter voort te zetten.
Met vriendelijke groeten,
namens de ABC
Diana van der Valk

