Aan alle Drentenbaasjes die hebben deelgenomen aan de bloedcollectes vraagt de Ugent
onderstaand formulier te kopiëren en ingevuld terug te sturen aan de Ugent. Het is een
toelating die de honden eigenaars geven aan de Ugent om medische handelingen te
verrichten op de bloedstalen van de honden.

Epilepsie bij de Drentsche Patrijshond: Informed Consent*
Ik ondergetekende, ……………………………………………………………………….. (Naam + Voornaam) geef
toestemming dat mijn hond ……………………………………………………………………….. (Naam) deelneemt aan
de studie naar epilepsie bij de Drentsche Patrijshond. De deelname aan deze studie is volledig
vrijwillig en kan op elk ogenblik worden stopgezet zonder opgave van reden.
Ik werd op de hoogte gebracht van:
o

Doelstelling van de studie:

Primaire epilepsie is een neurologische ziekte die onder meer voorkomt bij de Drentsche Patrijshond.
Er is tot nu toe zeer weinig gekend over de genetische aspecten van deze aandoening. Het doel van
deze studie is om een of meerdere oorzakelijke mutatie(s) te vinden voor primaire epilepsie bij de
Drentsche Patrijshond.
o

Beschrijving van de procedures:

Er wordt gewerkt met stalen van ongestold bloed van zowel honden met als honden zonder primaire
epilepsie. Er wordt een kleine hoeveelheid (1-5 ml) bloed getrokken uit het makkelijkst opzetbare
bloedvat en dit wordt overgebracht in een bloedbuisje met EDTA (anti-stollingsmiddel). De
bloedname wordt uitgevoerd door een dierenarts.
o

Kennisoverdracht:

De resultaten van deze studie zullen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, waarbij
de privacy van de eigenaar volledig zal worden gewaarborgd.
o

Voordelen:

Indien er een DNA-test kan worden ontwikkeld, dan zullen alle deelnemende honden gratis worden
getest. De eigenaar zal een attest ontvangen van de DNA-test.
o

De risico’s en ongemakken:

Bij bloedname kan er een klein hematoom (blauwe plek) ontstaan ter hoogte van de prikplaats. Dit
trekt weg na enkele dagen. De kleine hoeveelheid bloed die wordt genomen heeft geen gevolgen op
de gezondheidstoestand van de hond.

o

Vertrouwelijkheid van de gegevens

Alle verstrekte gegevens, alsook de individuele uitslagen van de deelnemende hond worden strikt
vertrouwelijk behandeld. Er worden geen gegevens over honden en/of eigenaars weergegeven in
wetenschappelijke rapporteringen.

o

Kosten:

Er zijn voor de eigenaar geen kosten verbonden aan de deelname van deze studie.

o

Contactgegevens:

Voor vragen of opmerkingen in verband met het onderzoek kunt u terecht bij de onderzoekers via
een van de volgende e-mail adressen of telefoonnummers.
Evy Beckers

e-mail: Evy.Beckers@UGent.be

Prof. Dr. L. Peelman:

e-mail: Luc.Peelman@UGent.be

o

tel.: +31 9 26 47 807

Toestemming:
Ik heb het bovenstaande formulier grondig gelezen en begrepen.
Ik heb de mogelijkheid gehad om vragen te stellen en deze zijn beantwoord.
Ik begrijp dat ik vrijwillig mijn dier mee laat doen in deze studie.
Ik geef mijn akkoord dat mijn dier meedoet in deze studie.
Ik ben minstens 18 jaar oud en ben de wettelijke eigenaar van het dier, of heb de
toestemming om beslissingen over het dier te maken namens de eigenaar.

Handtekening eigenaar + “gelezen en goedgekeurd”

Datum

Handtekening onderzoeker

Datum

* In het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) betekent het:
op basis van gerichte informatie verkregen toestemming van de patiënt – of zijn wettelijk
vertegenwoordiger of door de patiënt schriftelijk gemachtigde – om een onderzoek te doen of een
medische behandeling uit te voeren.

