
Instructies: 
 
Verkrijg de beste resultaten van uw test met behulp van deze simpele tips: 
Voordat u begint, wacht met de DNA verzameling tot ongeveer 2 uur na een maaltijd of traktatie 
(water drinken mag). Gebruik het staafje bij uw hond niet direct na een maaltijd. 
Gebruik beide bijgesloten staafjes voor één hond. 
 
1. Voorbereiding: 
Vul het DNA blauwe formulier “DNA Sample Collection Form” volledig in. Stuur dit blauwe 
formulier mee naar Mars Veterinary. 
Bewaar zelf de roze doordruk van dit formulier voor u eigen administratie. 
Aan de buitenkant van beide staafjeshoezen, schrijf: 
(1) Uw e-mailadres, (2) de naam van uw hond en (3) uw naam. Het laboratorium kan niet 
beginnenmet de test zonder deze informatie. 
 
Check vluchtig uw honds mond tussen de wang en tandvlees voor voedselresten.  
Het doel is om DNA van de wangcellen te verzamelen zonder voedingsresten. 
* Heeft u vragen, neem contact op met Altranet: info@altranet.nl of tel 0345-683804 
 
2. Monster Verzameling: 
Trek de randen van het staafjeshoesje uit elkaar. Haal het staafje uit de verpakking door het aan 
de achterzijde vast te pakken.  
Vermijd het aanraken van het borsteltje met uw handen. Leg de steriele hoes even aan de kant. 
Houd het hoofd van uw hond vast terwijl u het staafje in zijn mond steekt.  
Draai de borstelharen weg van de tanden naar zijn wang. Schraap de tanden van uw hond niet 
met de borstel. 
Houd het handvast van het staafje vast en draai en roteer het borsteltje stevig tegen de 
binnenkant van de wang van uw hond voor ongeveer 15 seconden.  
Dit zal uw hond niet beschadigen.  
Het doel is om een grote hoeveelheid van uw hond’s wangcellen te verzamelen voor de DNA 
analyse. 
Laat de staafjes 5 minuten in de lucht drogen. Doe het staafje opnieuw in het beschermhoesje. 
De borstelharen moeten compleet zijn gedekt door het hoesje. 
Belangrijk: Sluit het hoesje niet nog een keer. Dit kan namelijk bacterie- en/of schimmelgroei 
veroorzaken. 
Herhaal stap 2 voor het tweede ingesloten staafje. 
 
3.Het monster opsturen: 
Plaats beide staafjes en één kopie (het blauwe deel) van het DNA monster afleveringsformulier 
in de voorbetaalde envelop en stop het in uw brievenbus. Postzegel is niet nodig.  
Er zit al een postzegel op de envelop. 
De monsters van de staafjes van uw hond moeten direct opgestuurd worden.  
Ze kunnen op normale temperatuur worden opgestuurd (verkoeling of ijs is niet nodig). 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALGEMENE VOORWAARDEN: 
 
Iedere hond is uniek. Hun fysieke en gedragseigenschappen zijn het gevolg van meerdere 
factoren: erfelijkheid, training, behandeling en milieu.  
Wisdom Panel™ Insights DNA analyse voorziet u van een inzicht in de gedragseigenschappen 
van de rassen die zijn vastgesteld in uw hond. 
  
Wisdom Panel™ Insights is alleen ontworpen en bedoeld om de genetische verdeling van 
een hond met een combinatie van verschillende rassen te identificeren.  
Geen andere doelstelling is bedoeld, geautoriseerd of toegestaan. 
 
Bij het ontvangen van uw monster, zal Mars Veterinary het DNA van uw hond analyseren en 
bepalen wat de aanwezige rassen in de afkomst van uw hond zijn.  
Dit gebeurt met een aannemelijke graad van zekerheid. Mars Dierenartsen’s toetsing 
procedures zijn ontworpen om u van geloofwaardige en accurate resultaten te voorzien. 
 
Wisdom Panel™ Insights is gemaakt voor honden met een combinatie van rassen.  
De test is specifiek ontworpen om te kijken of er meerdere rassen in de afkomst van een hond te 
vinden zijn en is dus niet ontworpen om de raszuiverheid te bevestigen van een rasechte hond. 
Mars Dierenartsen is niet verantwoordelijk voor fouten in het verkrijgen van het staafje, monster 
of voor verwondingen, schade of verlies dat een gevolg zou kunnen zijn. 
 
Bij de onwaarschijnlijke gebeurtenis dat het niet mogelijk is om de rassengeschiedenis van uw 
hond te bepalen of dat er een fout in de analyse zit, zijn Mars Dierenartsen of gerelateerde 
bedrijven en particulieren niet aansprakelijk.  
Beschadigingen zijn gelimiteerd tot de betaling ontvangen is door Mars Veterinary voor de 
specifieke analyse die aan de orde is. 
 
Wisdom Panel™ Insights is gebaseerd op het archief van gevalideerde rassen van Mars 
Veterinary. Als uw hond andere rassen bezit, kan het leiden tot de identificatie van rassen, of 
een combinatie van rassen in het archief, gerelateerd tot de rassen van uw honds geschiedenis. 
De UK wetgeving dicteert dat het bezit hebben van honden met een combinatie van bepaalde 
typen rassen in hun erfelijkheid is verboden zonder specifieke vrijstelling van een rechtbank.  
 
Het is misschien handig om met uw lokale overheid na te gaan of uw hond onder te UK 
wetgeving valt. 
Mars dierenartsen en/of andere gerelateerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor naleving of 
inlichting hiervan. 
Om meer te weten te komen over honden DNA 
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