Dr. van Haeringen
Laboratorium B.V.
Dr. van Haeringen Laboratorium
(VHL) is een bekend, gecerti
ficeerd en geaccrediteerd
laboratorium, gespecialiseerd
in DNA.
VHL staat garant voor kwaliteit,
service en know how en is uit
gegroeid tot een internationaal
gevestigde naam. VHL biedt
haar opdrachtgevers research
en routine testen met ruim
25 jaar ervaring. Door technolo
gisch leiderschap verbetert VHL
voortdurend de technologie en
apparatuur in het laboratorium.

CombiGen®: Unieke pakketten
van DNA-testen voor de hond!
Dr. van Haeringen Laboratorium B.V. (VHL) heeft samen met
Holbigenetics NV de unieke CombiGen® pakketten ontwikkeld.
De CombiGen® pakketten zijn een krachtig antwoord op de steeds
terugkerende kritiek dat (ras)honden te veel erfelijke aandoenin
gen vertonen. De aantrekkelijk geprijsde CombiGen® pakketten
bieden dierenartsen, fokkers en eigenaren de mogelijkheid de
algemene gezondheid van een hond duurzaam te verbeteren.
De CombiGen® pakketten bieden een betaalbare controle voor het inrichten
van de verbetering van de algemene gezondheid van de (ras)populatie.
Elk CombiGen® pakket is toegespitst op een bepaalde systeemaandoeningen
en bevat meerdere DNA-testen.

Meer informatie beschikbaar dan ooit
De volgende pakketten zijn reeds samengesteld:
• CombiGen® Puppie - voor het welzijn van uw pup
• CombiGen® Mobiliteit - voor mobiliteit van uw hond
• CombiGen® Chirurgie - bij een chirurgische ingreep van uw hond
DNA-testen kunnen worden uitgevoerd op DNA van elke hond van elke
leeftijd. Monstername van DNA is eenvoudig uit te voeren met behulp van
swabs of aanlevering van bloed of weefsel.

CombiBreed® combinatiepakket voor een specifiek ras
Naast de CombiGen® pakketten worden de CombiBreed® pakketten ingericht.
De CombiBreed® pakketten bevatten optimale combinaties van DNA-testen
voor een specifiek ras.
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We verwijzen u graag naar onze website www.vhlgenetics.com voor
een actueel overzicht de CombiGen® en CombiBreed® pakketten en alle
beschikbare DNA- testen.

