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P854 - L F S Lavender Foal 
Uitleg over het resultaat: 
G E E N D R A G E R : Dit dier is vrij en heeft twee gezonde ailelen. Dit dier zal geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking 

niet doorgeven aan de nakomelingen. 
D R A G E R : Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. De kans dat het dier het mutante (defecte) allel 

zal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Dragers zullen in de regel geen symptomen van deze ziekte vertonen. 
L I J D E R : Dit dier is lijder en heeft twee defecte ailelen. Lijders geven het mutante (defecte) allel door aan al hun 

nakomelingen. Lijders krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte. 

P802 - CA 
Uitleg over het resultaat: 
G E E N D R A G E R : Dit dier is vrij en heeft twee gezonde ailelen. Dit dier zal geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking 

niet doorgeven aan de nakomelingen. 
D R A G E R : Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. De kans dat het dier het mutante (defecte) allel 

zal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Dragers zullen in de regel geen symptomen van deze ziekte vertonen. 
L I J D E R : Dit dier is lijder en heeft twee defecte ailelen. Lijders geven het mutante (defecte) allel door aan al hun 

nakomelingen. Lijders krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte. 

P704 - SCID-factor 
Uitleg over het resultaat: 
G E E N D R A G E R : Dit dier is vrij en heeft twee gezonde ailelen. Dit dier zal geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking 

niet doorgeven aan de nakomelingen. 
D R A G E R : Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. De kans dat het dier het mutante (defecte) allel 

zal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Dragers zullen in de regel geen symptomen van deze ziekte vertonen. 
L I J D E R : Dit dier is lijder en heeft twee defecte ailelen. Lijders geven het mutante (defecte) allel door aan al hun 

nakomelingen. Lijders krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte. 

VHL streeft ernaar iedere opdracht met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid uit te voeren. Anderen dan opdrachtgever l<unnen aan deze 

uitslag geen rechten ontlenen en opdrachtgever vrijwaart aanspraken van derden. VHL hanteert een klachtentermijn van 8 dagen alsmede een 

beperking van aansprakelijkheid. VHL verwijst daartoe naar de op alle werkzaamheden van VHL toepasselijke algemene voorwaarden, die bij het 

inzendformulier zijn toegezonden en zijn te raadplegen op www.vhlgenetics.com. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het ontvangen 

materiaal. Vermenigvuldiging van dit testrapport mag slechts in zijn geheel plaatsvinden. De organisatie is voor al haar werkzaamheden 

ISO:9001 gecertificeerd. Een aantal testen wordt tevens uitgevoerd onder accreditatie. Voor een compleet en actueel overzicht daarvan 

verwijzen wij door naarwww.rva.nl, scopenummer L472. Deze test wordt uitgevoerd op basis van P C R technologie. 
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