Directie Infectieziekten Mens

Nationaal Referentie Laboratorium voor Rabiës
Juliette Wytsmanstraat 14 | 1050 Brussel | België

Gelieve ons via email te
contacteren voor alle
vragen:
rabies@sciensano.be
w ww.sciensano.be

Dit formulier is beschikbaar op onze website

Antirabiës antistoffen test
bij huisdieren (virus-neutralisatietest RFFIT)
•
•
•
•

1. INSTRUCTIES VOOR STAALNAME
Vereist volume: 3 ml (bloed) of 0.5 ml (serum).
Verzameld in een droge/serum tube (geen anticoagulans).
Gelieve de naam van het dier te vermelden op de tube.
Het staal moet bewaard worden op 4°C voor verzending.

2. INSTRUCTIES VOOR DE VERZENDING VAN DE AANVRAAG
A) UIT BELGIË EN ANDERE EU-LANDEN PER POST
De verzender is en blijft verantwoordelijk voor de zending tot deze in
ontvangst genomen door het onthaal van Sciensano. Het ontvangstbewijs
geldt als bewijs. Sciensano kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het
eventueel geheel of gedeeltelijk verlies van de zending vóór de ontvangst hiervan.
De kosten en lasten verbonden aan de zending zijn ten laste van de verzender.
•
•

•

•

•
•

•

Het aanvraagformulier (zie blz. 4) moet steeds ingevuld worden in drukletters en
steeds verzonden worden samen met het staal.
De aanvragende dierenarts is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van
de op het aanvraagformulier vermelde gegevens. Alle verzoeken om correctie
die na de vrijgave van een rapport worden verzonden, worden intern onderzocht
en worden mogelijk niet systematisch geregistreerd.
Alle stalen moeten verpakt worden in een drievoudige verpakking:
o Lekvrije eerste verpakking (bv. afgesloten tube).
o Lekvrije tweede verpakking (bv. afgesloten plastiek zakje, plastiek potje, …)
o Buitenverpakking die sterk genoeg is voor het te verzenden volume, gewicht
en doel (bv gewatteerde envelop).
Het aanvraagformulier mag niet in dezelfde verpakking laag worden verpakt als het
monster (bv. aanvraagformulier in een afzonderlijke secundaire verpakking dan
monster, beide verpakt in dezelfde buitenverpakking).
Alle stalen mogen verstuurd worden op kamertemperatuur.
Alle stalen moeten verzonden worden naar:
Sciensano Dispatching – Nationaal referentie laboratorium voor Rabiës
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel
België
De contactgegevens van de verzender moeten steeds vermeld worden op de
buitenste verpakking.
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B) UIT NIET EU-LANDEN VIA KOERIERDIENST
In aanvulling op de bovenstaande instructies, raden wij voor transport via koerierdiens t
aan
om
het
document,
beschikbaar
op
onze
website:
https://www.sciensano.be/nl/analyse-aanvragen/anti-rabies-antilichamentestseroneutralisatietest-rffit-0 met betrekking tot de verzending van stalen te raadplegen .
Dit document kan als leidraad gebruikt worden om een correcte aflevering van de
stalen te garanderen zonder bijkomende kosten zoals douane klaring of veterinaire
inspectiekosten.
De verzender is en blijft verantwoordelijk voor de zending tot deze in ontvangst
genomen door het onthaal van Sciensano. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs.
Sciensano kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel geheel of
gedeeltelijk verlies van de zending vóór de ontvangst hiervan. De kosten en lasten
verbonden aan de zending zijn ten laste van de verzender.

•

•

•
•
•

3. BETALING VAN DE ANALYSE
Prijs: gelieve onze website te raadplegen: www.sciensano.be  Analys e
aanvragen  Veterinary  Ziekte: Rabiës/hondsdolheid Anti-rabiës
antilichamentest
(https://www.sciensano.be/nl/analyse-aanvragen/anti-rabies antilichamentest-seroneutralisatietest-rffit-0).
Facturatie: De factuur wordt altijd per e-mail naar de aanvragende
dierenarts/laboratorium verstuurd na ontvangst en inspectie van het staal/de stalen.
Alle stalen die in eenzelfde zending verstuurd worden, worden samen
gefactureerd.
o Betaling: de betaling dient te gebeuren na ontvangst van de factuur.
Volgende
betalingsopties
zijn
mogelijk:
VISA/Mastercard
en
Overschrijving.
De details voor het uitvoeren van de betaling worden verzonden samen met de
factuur.
Andere betaalmethoden worden niet aanvaard (cash, PayPal, Western Union, …).
4. RESULTATEN
De analyserapporten worden steeds in het Engels opgesteld.
Analyserapporten zullen slechts verzonden worden na ontvangst van de betaling.
De analyserapporten worden verstuurd naar:
o De aanvragende dierenarts/laboratorium via post en via email (op
voorwaarde dat dit vermeld staat op het aanvraagformulier).
o De eigenaar via email (op voorwaarde dat dit vermeld staat op het
aanvraagformulier).

Opmerking: het niet opvolgen van bovengenoemde instructies kan leiden tot het
weigeren van de uitvoering van de analyse en/of extra kosten met zich meebrengen.
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5. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
•

•
•

•

•
•
•
•

•

In het kader van uw verzoek worden persoonsgegevens verwerkt door Sciensano
(verwerkingsverantwoordelijke), in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (GDPR).
De categorieën van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt omdat hun verwerking
noodzakelijk is om uw verzoek uit te voeren, zijn contactgegevens en btw-nummer.
De verstrekking van persoonsgegevens is derhalve van contractuele aard. U bent niet verplicht
uw persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van deze gegevens heeft echter tot
gevolg dat Sciensano uw verzoek niet kan behandelen.
De aanvragende dierenarts/laboratorium verklaart de gegevens van de eigenaar door te geven
overeenkomstig de vereisten van de GDPR en blijft verwerkingsverantwoordelijke voor deze
gegevens (Sciensano is enkel verwerker voor de gegevens van de eigenaar doorgegeven door
de aanvragende dierenarts/laboratorium).
De gegevens worden maximaal 20 jaar bewaard.
Sciensano kan worden gecontacteerd op info@sciensano.be.
De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is bereikbaar op dpo@sciensano.be of
(0032) 2 642 51 02.
U hebt het recht om een verzoek tot toegang, wijziging, schrapping, beperking, verzet tegen of
overdracht van uw gegevens in te dienen door contact op te nemen met de DPO of door gebruik
te maken van het onlineformulier op www.sciensano.be/nl/privacyverklaring-sciensano.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is
dit de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.
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Diersoort

Hond

Kat

Fret

Andere:

Naam
Geboortedatum

(dd/mm/jj)

Chipnummer
Datum van laatste
rabiësvaccinatie
Datum van
bloedafname

Eigenaar

Vaccin

Naam
Adres

Nr
Bus

Postcode

Stad

Land

E-mail

SAVAB Flanders vzw.

Dierenarts
Adres

Sint Truidersteenweg

Nr
Bus

Postcode
E-mail
BTW n°
Facturatie aan
hoofdzetel:

3700

Stad

Tongeren

info@savab.be

Land

België

Tel.

BE 0434.366.196
Aucune facturation · Geen facturatie · No invoice
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Handtekening en stempel van de dierenarts :
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