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1 Doel 

Dit document beschrijft de voorwaarden voor erkenning en exploitatie van het laboratorium 

ECCA voor het uitvoeren van snelle tests bij de opsporing van overdraagbare spongiforme 

encefalopathieën (TSE), en van het nationale referentielaboratorium SCIENSANO (NRL) voor 

het uitvoeren van testen op risicodieren. 

 

2 Toepassingsgebied 

De instructie geldt voor de erkenning van het laboratorium dat snelle tests uitvoert voor de 

opsporing van TSE, voor de verzameling en overdracht van monsters naar het laboratorium, 

het realiseren van snelle tests, het aflezen, de interpretatie en het verzenden van de 

resultaten, facturering, alsmede de betrekkingen met de NRL. 

Het laboratorium dat snelle tests uitvoert voor de opsporing van TSE wordt aangeduid in 

overstemming met de regelgeving over overheidsopdrachten. Het laboratorium dat werd 

aangeduid tot 31/12/2020 in het kader van de open aanbesteding voor het ophalen en 

uitvoeren van TSE-analyses en het rapporteren van resultaten voor rekening van het FAVV is 

het laboratorium ECCA. 

 

3 Referenties 

Verordening (EG) Nr. 999/2001 van het Europees Parlement en van de Raad van 22 mei 

2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van 

bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën. 

 

4 Definities en afkortingen 

DG 

DMO 

Directoraat-generaal 

Dierenartsen met opdracht 

KB 

KB erkenning 

 

 

Koninklijk besluit 

Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van 

de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van 

de voedselketen

LCE Locale Controle Eenheid

NRL Nationaal Referentie Laboratorium (Sciensano)

OD Optical density

QAM Quality Assurance Manager

QS Quality System

TSE (=OSE) Overdraagbare spongiforme encefalopathieën

 

 

5 Instructies aan de erkende laboratoria voor het uitvoeren van TSE 
tests 

5.1 Voorwaarden voor erkenning van de laboratoria 

 Alle voorwaarden voor de erkenning opgenomen in het KB erkenning en de 

procedures die betrekking hebben tot de goedkeuring van de laboratoria 

 De wetgeving en de voorwaarden qua bioveiligheid, voorzien door de 

Gewesten, respecteren (https://www.biosecurite.be/) ; 
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 Zorgen voor een opleiding van het personeel door de firma die de gebruikte 

testen commercialiseert alsook door middel van opleiding georganiseerd door 

de FAVV en de NRL 

  Het gebruiken van een snelle TSE detectietest die gevalideerd werd door de 

NRL en goedgekeurd door de FAVV (zie lijst 2015/925/LAB); 

 Beschikken over al het nodige materiaal en reagentia voorzien in de analytische 

procedure beschreven door het bedrijf voor de uitvoering van zijn test; 

 Enkel het materiaal gebruiken dat bestemd is voor de realisatie van snelle TSE-

testen (“dedicated material” per type test); 

 Het laboratorium moet beschikken over een verzekering om de kosten te 

dekken die voortkomen uit het eventueel verlies van monsters en/of de 

eventuele ongevallen die zich voordoen bij het transport ervan. De laboratoria 

dienen er zich ook van te verzekeren dat onderaannemers voor het transport 

over een soortgelijke verzekering beschikken. 

 
5.2 Ophaling 
 
5.2.1 In de slachthuizen 

Runderen die een noodslachting hebben ondergaan buiten een slachthuis en runderen ouder 

dan 30 maanden geboren buiten één van de lidstaten vermeld in bijlage VI van het KB van 

22/12/2005 moeten een snelle TSE-diagnosetest ondergaan. 

 

Merk op dat de kop van de runderen in het slachthuis wordt bewaard op zo’n manier dat het 

naar de NRL kan worden overgebracht wanneer een monster niet-analyseerbaar is of 

verdacht, voor een analyse op de cerebellum (of het resterende hersenstammateriaal). De 

klinische verdenkingen ante mortem en de risicodieren worden door de NRL rechtstreeks in 

het slachthuis verzameld. 

  

De monsters worden genomen in de slachthuizen en geïdentificeerd op de volgende manier: 

 Slachtdatum; 

 Erkenningsnummer van het slachthuis; 

 Paspoortnummer = nummer van het plastiek oormerk (2 letters (land) gevolgd door 8 

of 9 cijfers); 

 Referentienummer FAVV (bv. FAVV/WVL/1234/04/EEG26/124 voor de runderen). 

 

Deze monsters worden door de dispatchingbestelwagens van het FAVV naar het Melle-

dispatchingcentrum gebracht, waar het labo van ECCA ze binnen 24 uur na ontvangst van de 

e-mail van dit dispatchingcentrum ophaalt en dit overeenstemming met de 

erkenningsprocedure van het laboratorium. 

 

De slachthuizen sturen per e-mail de lijst van monsters die naar het ECCA-laboratorium 

(aanverwant document 4 aan de dienstnota CONT/2011/49) zijn gestuurd, naar behoren 

ingevuld, zodat het laboratorium deze codes tijdens de rapportage opnieuw kan 

transcriberen. Deze lijst is gekoppeld aan de verzegelde verpakking die de monsters bevat. 

Een drievoudig "overdrachtsdocument" met de lijst met monsters en hun FAVV-

referentienummer vergezelt ook de monsters (aanverwant document 3 aan de dienstnota 
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CONT/2011/49). Deze lijst bevat 3 luiken, achtereenvolgens ondertekend door DMO, het 

slachthuis en het laboratorium. 

Het resultaat wordt aan het slachthuis meegedeeld, op de werkdag na ontvangst van het 

monster door het ECCA-laboratorium. 
 
5.2.2 Bij Rendac 

De stalen moeten dagelijkse opgehaald worden op werkdagen met tijdstip ophaling 

vastgelegd tussen ECCA en het FAVV-Rendac-team (ipdenderleeuw@favv-afsca.be, GSM 

0496/599710). 

 

De gegevens in verband met de stalen die gescand werden tijdens de ophaling bij Rendac 

worden automatisch in elektronische vorm naar het labo Ecca gestuurd. De lijst zal 

beschikbaar zijn via e-mail 3 uur na ophaling en wordt verstuurd naar tse@labecca.be 

 

De labo’s onderzoeken de monsters en brengen 48h na ophaling verslag uit (tenzij voor de 

monsters opgehaald op vrijdag welke moeten worden gerapporteerd tegen dinsdagavond 

20h00) en verzenden de resultaten per Excel-file naar DG Laboratorium door (e-mail: 

bse@favv-afsca.be). 

De resultaten worden eveneens gemeld aan het FAVV-Rendac-team bij Rendac. Dit gebeurt 

ofwel per e-mail: aan ipdenderleeuw@favv-afsca.be ofwel per fax op het nummer 053/64 03 

43. 
 
5.2.3 In de autopsiezalen 

De stalen die in de autopsiezalen genomen worden van runderen zonder symptomen van 

klinische zenuwsymptomen, worden rechtstreeks naar het NRL verstuurd voor de realisatie 

van de snelle test. In het geval van runderen met klinische zenuwsymptomen mogen deze 

niet ter plaatse bemonsterd worden. Het NRL wordt op de hoogte gebracht door de dierenarts 

van de autopsiezaal om de kop te komen halen, volgens de maatregelen vastgelegd in de 

omzendbrief van het directoraat-generaal Controlebeleid, die beschikbaar is op de website 

van het Agentschap (http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/). 
 
5.3 Analyse 
 
5.3.1 Routinemonsters 

De analysen worden per lot uitgevoerd. Een lot stemt overeen met de monsters van een 

ophaling in één slachthuis of bij Rendac. 
 
Er mogen geen verschillende types van tests simultaan worden uitgevoerd in éénzelfde 

laboratorium, behalve indien er een scheiding van plaats of tijd is. In dit geval kan het 

personeel dat aan één type test is toegewezen geen ander type uitvoeren totdat de 

analyseprocedure van een van de tests is voltooid. De gebruikte test wordt gespecificeerd 

tijdens de rapportage van de resultaten. 

 

Elke test moet worden uitgevoerd volgens de analytische procedure voorzien door de firma. 

Indien een test voor om het even welke reden moet worden overgedaan, is het laboratorium 

verplicht hiervoor hetzelfde type test te gebruiken. 

 

Als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem, gebruikt het laboratoria de resultaten van negatieve 

en positieve controles voor de evaluatie van mogelijke afwijkingen van het systeem en om 
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evaluatie op lange termijn mogelijk te maken. De resultaten (OD) van de analyses moeten het 

referentie(lot)nummer van de gebruikte reagentia vermelden (zuivering, detectie en 

proteïnase-K, indien van toepassing) alsook de vervaldatum ervan. Het laboratorium voert 

temperatuurmetingen uit tijdens incubatieperioden, indien mogelijk op verschillende locaties, 

maar op zijn minst waar de microtiterplaat wordt geïncubeerd en zorgt voor regelmatige 

kalibratie van TSE-apparatuur. Al deze gegevens zullen waarschijnlijk tijdens de audits 

worden geverifieerd. 

 

Het monster van de hersenstam wordt in de koelkast bewaard: 

 in afwachting van de resultaten van de snelle test;  

 of indien het verdacht of niet-analyseerbaar is door het laboratorium en in afwachting 

van de overbrenging naar het NRL. 

 

Alle negatief bevonden monsters (bestaande uit hersenstam en ribolysertube) worden 

ingevroren (-20°C) bewaard in het laboratorium gedurende tien dagen, en op aanvraag van 

het FAVV of het NRL naar het NRL-TSE gebracht. De transportkosten moeten door het 

routinelaboratorium worden betaald. 
 
5.3.2 Verdacht monster 

Elk monster dat verdacht bevonden wordt bij de tweede analyse door het laboratorium 

volgens de methoden voorzien in de analytische procedures, moet onmiddellijk gemeld 

worden, conform aan de procedure “2018/1192/LAB - Rapportering van de analyseresultaten 

door externe laboratoria” en per e-mail aan bse@favv-afsca.be. Zodra de DG Laboratorium 

de toestemming heeft gegeven per e-mail, moet het monster zo snel mogelijk naar het NRL 

gebracht worden voor bevestiging. In dat geval, omvat het monster de rest van de 

hersenstam, en de producten afkomstig van de tussenstadia. 
 
5.3.3 Niet-conforme controles 

Als de test niet kan worden geïnterpreteerd wegens niet-conforme controle, voert het 

laboratorium dezelfde test opnieuw uit op het homogenaat. In dat geval moeten alle monsters 

van deze analyse onmiddellijk opnieuw getest worden met dezelfde analysemethode en het 

laboratorium waarschuwt het DG Laboratorium via bse@favv-afsca.be. 
 
Bij een aanhoudend probleem dient het laboratorium de firma en het DG Laboratorium via 

bse@favv.be te verwittigen en de monsters (inclusief resterende ribolysertube(s)) over te 

maken aan het NRL, dat de analysen zal uitvoeren en een definitief besluit zal nemen. 
 
5.3.4 Niet-conforme monsters 

5.3.4.1 Niet-conforme maar analyseerbare monsters 

Indien een monster ten gevolge van de slechte kwaliteit niet kan worden geanalyseerd op de 

manier voorzien in de analytische procedure, moet het laboratorium ondanks alles toch 

proberen de analyse uit te voeren op basis van de volgende procedures, afhankelijk van de 

aard van het monster: 

 

Voor runderen: 

1.  Het stuk caudaal van de obex is kort maar herkenbaar (< 1 cm)  

In dergelijk geval kan het laboratorium gebruik maken van een wegwerpbistouri en wel als 

volgt: 
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 er wordt een langwerpige strook (staal), met een gewicht zoals voorzien in de 

analytische procedure, unilateraal in de regio caudaal van de obex uitgesneden 

 de weging van het staal dat op deze manier werd genomen, gebeurt door middel 

van een gekalibreerde analytische weegschaal specifiek voor testen van TSE 

(dedicated) 

 de wegwerpbistouri is enkel geschikt voor éénmalig gebruik en moet na elke 

monstername vervangen worden. 

 

2.  Het stuk caudaal van de obex is nauwelijks of niet aanwezig 

In dat geval kan het laboratorium uitzonderlijk de grens van de obex aan de rostrale zijde 

overschrijden met de kalibratiespuit om zodoende toch voldoende materiaal te verzamelen om 

de analyse adequaat te kunnen uitvoeren. 

Deze monsternames moeten zoals steeds enkel en alleen unilateraal gebeuren! 
 

De eis dat de monstername door het laboratorium enkel en alleen unilateraal gebeurt, 

is in die zin verantwoord daar het NRL bij verdachte gevallen nog in staat moet zijn de 

bevestigingstest uit te voeren (monstername contra-lateraal van de plaats waar het 

laboratorium de monstername heeft uitgevoerd).  

Als een monster bloed bevat, moet het laboratorium dit zoveel als mogelijk verwijderen 

vooraleer de analyse te beginnen. 
 
Het laboratorium moet op formulier 2015/916/LAB (slachthuizen) of 2015/917/LAB (kadavers) 

de anomalieën van de niet-conforme, analyseerbare of niet-analyseerbare monsters noteren, 

ze kort beschrijven, preciseren of de monsters al dan niet opgestuurd werden naar het NRL-

TSE en deze gegevens per e-mail (bse@favv-afsca.be) overmaken aan DG Laboratoria . 

Deze formulieren kunnen tijdens audits van Europese instanties gecontroleerd worden. 

 

5.3.4.2 Niet-conforme en niet-analyseerbare monsters 

 Als een monster als dusdanig niet analyseerbaar is door het laboratorium, wordt het 

DG-Laboratoria verwittigd per telefoon (02/211 87 36 of in geval van afwezigheid 

02/211 87 26) en per e-mail op bse@favv-afsca.be. 

 Het DG Laboratorium geeft vervolgens opdracht per e-mail (pdf formaat) door middel 

van het formulier 2015/924/LAB “niet analyseerbaar monster” om het monster met 

alle gegevens naar het NRL te brengen, op eigen verantwoordelijkheid van het 

routinelaboratorium.  

 

Dit formulier wordt ook naar het NRL gestuurd per e-mail (tse@sciensano.be). Een kopij van 

deze e-mail waarin de opdracht gegeven wordt, vergezelt dit monster. 

 

Het NRL probeert de analyse alsnog uit te voeren en neemt dus in feite de rol van de 

routinelaboratoria over: 

 Een negatief resultaat wordt gerapporteerd conform aan de procedure “2018/1192/LAB - 

Rapportering van de analyseresultaten door externe laboratoria” en: 

o via de Excel-file aan het  DG Laboratoria (bse@favv-afsca.be), en 

o via fax aan de keurder van het slachthuis of Rendac; 

 Een positief resultaat wordt meegedeeld conform aan de procedure “2018/1192/LAB - 

Rapportering van de analyseresultaten door externe laboratoria” en op bse@favv-

afsca.be. 

 



Instructies aan de erkende laboratoria voor het uitvoeren van TSE tests 
 

2015/915/LAB v02 Van toepassing vanaf: 01/08/2019 8/15 

Indien er geen resultaat mogelijk is, wordt per fax de expert van het slachthuis of van Rendac 

verwittigd en DG laboratoria met de Excel-file. Het centrum van Machelen gaat de kop van 

het dier halen om er zich van te vergewissen of er nog weefsel aanwezig is om testen op uit 

te voeren. Dat om zo weinig mogelijk runderen te hebben waar op helemaal geen testen 

mogelijk zijn. 

 
5.4 Transport van een monster naar het NRL 
 
Telkens wanneer een monster naar het NRL wordt gestuurd, moet dit vergezeld zijn van het 

formulier 2015/921/LAB Document tot overdracht naar het NRL:  

 Voor een monster dat niet analyseerbaar is in een laboratorium 

 Document tot overdracht aan het NRL 

 Voor een monster dat verdacht is bevonden in een laboratorium 

 Document tot overdracht aan het NRL met vermelding van de 

analyseresultaten van de 2 tests 

 Voor een monster verstuurd op aanvraag van DG Laboratoria 

 Document tot overdracht aan het NRL met vermelding van het 

analyseresultaat van het aangeboden monster. 
 

5.5 Omschakelen naar een andere snelle TSE test 
 

Het laboratorium dat snelle TSE-tests uitvoert, en van type snelle test wilt veranderen, moet 

zich ervan vergewissen dat voldaan is aan de in punt 5.1. vermelde voorwaarden. 

 

Validatie van de nieuwe test: 

- Één laborant doet eerst 30 stalen met de snelle test die op dat moment in het 

geaccrediteerde laboratorium gebruikt wordt.  

- Indien deze 30 stalen allemaal negatief testen, doet dezelfde laborant de analyse 

van die stalen opnieuw met de nieuwe snelle test. De resultaten van beide tests 

moeten gelijk zijn, dus negatief. 

 

Het validatiedossier moet de volgende gegevens bevatten voor de nieuwe test: 

- de gegevens van alle toestellen gebruikt voor deze nieuwe test (i.e. merk, type, 

serienummer, firma, datum van ingebruikneming) evenals de gegevens van de 

toestellen gebruikt voor de actuele test; 

- datum van de validatie van de nieuwe test, 

- bevoegdheidsverklaring (resultaten van de twee series testen met statistische 

verwerking indien mogelijk);  

- opleidingscertificaat van de firma voor alle laboranten die deze nieuwe test zullen 

uitvoeren.  

 
5.6 TSE tweedelijnscontrole 
 
Het is van het allergrootste belang dat er een QS-controle gebeurt op de analyseresultaten in 

de laboratoria. In aansluiting op de opmerkingen van het NRL bij de externe audits van de 

laboratoria werd besloten om de procedure voor de tweedelijnscontrole te optimaliseren, om 

de juiste uitvoering van de TSE-tests en de afwezigheid van vals-negatieve resultaten te 

verzekeren. Minimum eenmaal per jaar 20 moet het laboratorium stalen door alle betrokken 

laboranten op dezelfde dag laten testen. Afhankelijk van de mogelijkheid zal het NRL een 

positief staal ter beschikking stellen om in deze controle te gebruiken.  
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- Er worden door de Kwaliteitsverantwoordelijke bij middel van de Random functie 

van Excel 20 monsters gekozen uit de laatste 1000 routinematige bepalingen. 

- Die monsters krijgen een gewoon nummer zodat de laborant(en) niet weet(weten) 

dat het gaat om een gecontroleerd monster. De QAM neemt daartoe alle 

voorzorgen. 

- Elk monster wordt VOLLEDIG behandeld volgens de procedure voor analyses die 

in het lab wordt toegepast. Dat wil concreet zeggen dat de analyse NIET mag 

worden uitgevoerd op het homogenaat en evenmin op een monster dat bij de 

eerste analyse positief was en opnieuw moet worden getest 

- Het resultaat van elke technicus voor elk monster (OD waarde en interpretatie: N, 

P, niet uitvoerbaar) wordt met de OD waarde van cut-off gerapporteerd op 

formulier 2015/922/LAB Tweedelijncontrole en heranalyse. 

Op dat formulier moet ook het aantal monsters worden vermeld waarvan de 

resultaten de eerste maal verdacht en de tweede maal negatief waren, samen 

met de twee OD-waarden en het oormerknummer van die monsters. 

- De tweedelijnscontrole is belangrijk voor de permanente opleiding van de technici 

en de kwaliteit van de uitgevoerde test. Die controle moet voor alle technici op 

dezelfde dag met hetzelfde lot worden uitgevoerd opdat de test voor elk van hen 

in identieke omstandigheden zou worden uitgevoerd.  

 
5.7 Berekening en interpretatie van de resultaten 
 
De interpretatie van de resultaten gebeurt in overeenstemming met de instructies voorzien in 

de analytische procedure. 
 
Indien de interpretatie van de resultaten als “dubieus” (D) wordt beschouwd, dient dezelfde 

test opnieuw te worden uitgevoerd door het laboratorium. 
 
5.8 Resultaten van de analysen 
 
5.8.1 Conforme resultaten 

Het laboratorium moet zijn uitgerust met een betalende internetprovider en een recente versie 

van een antivirus. Updates van antivirussen moeten elke week via internet uitgevoerd worden 

(een abonnement is dus noodzakelijk). 
 
De resultaten zullen per lot overgemaakt worden in een Excel-bestand  

 2015/919/LAB Resultatenfile XLS runderen (RES:monsters van slachthuizen) of  

 2015/920/LAB Resultatenfile XLS schapen en geiten (MOS: monsters van 

karkassen van schapen en geiten van Rendac) of kadavers (KAD: monsters van 

kadaver van runderen van Rendac).  

De nomenclatuur die moet worden gebruikt bij het benoemen van bestanden, is als bijlage 

bijgevoegd. 

Alle resultaten worden overgemaakt worden aan het agentschap conform aan de procedure 

“2018/1192/LAB - Rapportering van de analyseresultaten door externe laboratoria”, en: 

Als alle resultaten negatief (N) zijn, zullen ze overgemaakt worden: 

- aan het slachthuis: per fax of per mail, het document 2015/918/LAB 

Antwoordformulier TSE resultaten, aan de keurder van het slachthuis waarvan het 

faxnummer of het mailadres is vermeld in luik 1 van het “document tot overdracht”; 

- aan het FAVV-Rendac-team bij Rendac :per e-mail aan ipdenderleeuw@favv.be 

ofwel per fax op het nummer 053/64 03 43 
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- aan DG Laboratoria via bse@favv-afsca.be.  
 

5.8.2 Verdachte resultaten 

5.8.2.1 In de slachthuizen 

Als ten minste één resultaat van de partij bij het herhalen van de analyse als verdacht (P) 

wordt bevestigd, worden de resultaten van de hele partij alleen naar DG Laboratoria gemaild 

(bse@favv-afsca.be) Het laboratorium verwittigt het agentschap, conform aan de procedure 

“2018/1192/LAB - Rapportering van de analyseresultaten door externe laboratoria”. 

 

Het laboratorium zorgt voor de volgende informatie over de verdachte monster te verstrekken: 

 diersoort (rund - schaap - geit) 

 paspoortnummer (=oormerknummer of Sanitelnummer) 

 naam van het labo (naam van de verantwoordelijke) en naam van het 

resultaatbestand (dat aan DG Laboratoria is gecommuniceerd) 

 staalnummer van FAVV of Rendacnummer 

 Naam en adres van het slachthuis/Rendac 
 Naam van de FAVV-keurder in het slachthuis/Rendac. 

 

5.8.2.2 Bij Rendac 

Alle resultaten kunnen bij Rendac volgens de gewone procedure worden overgedragen, zelfs 

wanneer het lot een verdachte resultaat omvat. 
 
5.8.3 Defecte controles 

Indien de resultaten niet kunnen worden geïnterpreteerd als gevolg van onregelmatige 

controles, dienen deze als “dubieus” (D) te worden beschouwd. In dit geval zal het 

laboratorium DG Laboratoria verwittigen en zullen ze de analyses opnieuw doen. Enkel het 

tweede document, met de correcte resultaten, wordt opgestuurd via e-mail (om een dubbele 

inbreng te voorkomen). 

 
5.9 Niet-analyseerbare monsters 
 

Als een monster niet kon worden geanalyseerd (niet-analyseerbaar) en ALLE andere 

monsters van het lot zijn NEGATIEF, dan stelt het laboratorium per fax de keurder op de 

hoogte van de negatieve monsters. De fax voor de keurder vermeldt, in het vet en in 

lettergrootte 24, het FAVV-referentienummer van het niet analyseerbare monster zodat de 

keurder kan overgaan tot een voorlopige inbeslagname van dit karkas. Het laboratorium 

herinnert de keurder er aan, dat het voorgaand karkas en de twee nakomende karkassen op 

de slachtlijn onder voorlopig beslag dienen te worden geplaatst in afwachting van het 

definitief resultaat van het monster. 
 
5.10 Facturatie  
 
De analyses coresponderend met de verschillende bestanden, KAD, RES en MOS zullen 

afzonderlijk, één keer per week gefactureerd worden voor RES en MOS en één keer per 

maand voor KAD. Hetgeen overeenkomt met alle loten waarvan de analyses die week/maand 

afgerond zijn. Elke naam van het bestand en het totaal aantal resultaten per bestand moet 

goed worden geïdentificeerd met een goede identificatie van de betreffende week/maand, en 

het totale aantal resultaten per bestand.  
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Het facturatieadres dat vermeld moet worden op de facturen is:  

FAVV – Dienst B&B 

Kruidtuinlaan 55 

1000 Brussel  
Alle facturen worden alleen in elektronische versie verzonden naar het volgende adres: 
budget-Compta@favv-afsca.be 

 
5.11 Nationaal Referentielaboratorium  
 
Indien de keurder in het slachthuis werkelijk geen enkel stukje van de hersenstam kan 

wegnemen, verwittigt hij het NRL om in het slachthuis de kop op te halen. Deze aanvraag 

gebeurt via mail (tse@sciensano.be). 
 
Indien het NRL een monster ontvangt dat niet geanalyseerd kan worden: 

 zal het monster ofwel geanalyseerd worden aan de hand van één snelle methode en moet 

het NRL de instructies van deze procedure volgen; 

 ofwel de klassieke testen gebruiken; 

 ofwel is het monster niet-analyseerbaar en dient het NRL in het slachthuis de kop, waarvan 

het monster afkomstig is, op te halen om, indien mogelijk, de hersenstam, het cerebellum of 

een deel ervan af te nemen om een snelle test en/of klassieke testen uit te voeren. 
 
Daarnaast brengt het NRL de keurder in het slachthuis (waarvan het faxnummer op het 

document tot overdracht aan het NRL staat) op de hoogte van het type van analyse dat 

uitgevoerd werd en zal worden en waarschuwt dat, indien nodig, het NRL de kop zal komen 

ophalen. 

 

Het NRL maakt de negatieve resultaten van de analysen, die het uitvoert op het niet-

analyseerbare monster, over zodra zij deze kent: 

 per fax volgens het model in formulier 2015/918/LAB Antwoordformulier TSE resultaten 

aan de keurder in het slachthuis, waarvan het faxnummer op het document tot overdracht 

aan het NRL staat (2015/921/LAB Document tot overdracht naar het NRL); 

 per e-mail aan DG Laboratoria, bse@favv-afsca.be voor runderen, voor schapen en geiten, 

volgens een bestaande Excel-bestand (2015/919/LAB Resultatenfile XLS runderen (RES) 

of 2015/920/LAB Resultatenfile XLS schapen en geiten (MOS) / kadavers (KAD). 
 
In het geval van een positief monster, verwittigt het NRL het agentschap conform aan de 

procedure “2018/1192/LAB - Rapportering van de analyseresultaten door externe 

laboratoria”. 
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6 Bijlagen en aanverwante documenten 

 2015/916/LAB   Externe kwaliteitscontrole BSE monsters slachthuizen 

 2015/917/LAB   Externe kwaliteitscontrole BSE monsters Rendac) 

 2015/918/LAB   Antwoordformulier TSE resultaten 

 CONT/2011/49 – CON4 Aanverwant document 4 aan de dienstnota  

CONT/2011/49  

 2015/919/LAB   Resultatenfile XLS runderen (RES) 

  2015/920/LAB   Resultatenfile XLS schapen en geiten (MOS) /  

kadavers (KAD) 

 CONT/2011/49 – CON3 Aanverwant document 3 aan de dienstnota  

CONT/2011/49 

 2015/921/LAB   Document tot overdracht naar het NRL 

 2015/922/LAB   Tweedelijncontrole en heranalyse 

 2015/923/LAB   TSE foto’s 

 2015/924/LAB   TSE Niet analyseerbaar monster 

 2015/925/LAB   TSE goedgekeurde methoden 

 

 Actief toezicht door snelle diagnosetests in slachthuizen : Omzendbrief ivm de 

opsporing in de slachthuizen van BSE door snelle diagnostische tests 

(http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/default.asp) 

 

 Actief toezicht door snelle diagnosetests in autopsiezalen : Omzendbrief betreffende 

de autopsieën van kadavers van runderen (http://www.favv-

afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/default.asp) 
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7 Praktische richtlijnen (bijlage) 

Het Excelbestand met de resultaten is tweetalig. Een omschrijving van elk van de velden 

volgt hierna. 

 
7.1 Lot 
Het geheel van monsters dat gedurende 1 rit wordt opgehaald in 1 slachthuis OF 

Het geheel van monsters dat gedurende 1 rit wordt opgehaald bij RENDAC. 

 
7.2 Datumvelden 
Datumvelden worden als volgt ingegeven: dd-mm-jj (bijv. 2 januari 2001 wordt 02-01-01 of 

02/01/01). Het maakt dus niet uit of u – of / gebruikt. 

 
7.3 Benaming van de Excel bestanden 
De Excel bestanden moeten per e-mail naar “bse@favv.be” gestuurd worden. 
 
7.3.1 Files runderen 

Voor runderen “RES_a_bc_de_fg_xyz” voor de runderen 

 

RES: afkorting van res(ultaat): hiermee herkent de computer dat het om een TSE 

resultatenfile gaat;  

a: dag van de verzending, van 1 (maandag) tot en met 7 (zondag); 

bc: 01, 02, 03, ….: eerste, tweede, derde file die op dag a wordt verstuurd en die dus telkens 

een ander lot resultaten bevat;  

de: de week waarin de resultaten doorgestuurd worden (check dit met een kalender) 

fg: het jaartal, voor 2001 is dit dus 01; 

xyz: de accreditatiecode van het labo, zonder de T(esting) (bijv. 003-T wordt 003); 

 

ER WORDT PER LOT 1 FILE GERAPPORTEERD 

 

Een praktisch voorbeeld: 

Laboratorium Ecca stuurt op 4 januari 2001 voor de tweede maal een Excel file die alle 

resultaten van EEN lot bevat (de accreditatiecode van Ecca is 063-T). 

De naam die aan het bestand gegeven wordt is “4_02_01_01_0XX”. Gebruik geen – maar 

wel _ (underscore) tussen de getallen in. 

 
7.3.2 Files Schapen 

Voor schapen en geiten “MOS_a_bc_de_fg_xyz” voor de geiten en schapen 

 

MOS: Staat voor MO(uton)-S(chaap): hiermee herkent de computer dat het om een TSE 

resultatenfile gaat; 

a: dag van de verzending, van 1 (maandag) tot en met 7 (zondag); 

bc: 01, 02, 03, ….: eerste, tweede, derde file die op dag a wordt verstuurd en die dus telkens 

een ander lot resultaten bevat; 

de: de week waarin de resultaten doorgestuurd worden (check dit met een kalender!); 

fg: het jaartal, voor 2006 is dit dus 06; 

xyz: de accreditatiecode van het labo, zonder de T(esting) (bijv. 003-T wordt 003); 
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ER WORDT PER LOT 1 FILE GERAPPORTEERD 

 

Een praktisch voorbeeld: 

Laboratorium Ecca stuurt op 4 april 2006 voor de tweede maal een Excel file die alle 

resultaten van EEN lot bevat (de accreditatiecode van Ecca is 063-T). 

De naam die aan het bestand gegeven wordt is “MOS_4_02_14_06_063”. Gebruik geen – 

maar wel _ (underscore) tussen de getallen in. 
 
7.3.3 Files Kadavers 

Runderen 

De file met alle gegevens zal elektronisch worden aangeleverd. De nomenclatuur van de file 

mag niet veranderd worden en moet met de identieke naam teruggestuurd worden. 

Schapen en geiten 

Zie hierboven 
 
7.4 Verduidelijking van de velden in de Excel file van de resultaten 
 
Labo Accreditatienummer (drie cijfers). In iedere veld te herhalen 
Slachthuis 
 

Het erkenningsnummer van het slachthuis is vermeld onder “N° Agré. 
Erkn.nr”). Geen spaties laten; dus EEG 25 in de tabel van de coördinaten 
wordt EEG25 in de resultatenfile. Dit nummer komt ook overeen met het 
“Erkenningsnummer” op het etiket dat op het monsternamepotje staat. 
Voor alle slachthuizen die niet beginnen met EEG of CEE gaat het om 6 
cijfers die zonder spatie moeten worden geschreven, bijvoorbeeld 100811. 
In het kader van kadavers : “DOOD” wordt ingevuld 

LCE Hier wordt de LCE van de provincie waarvan het slachthuis afhangt 
ingevuld. Niet van toepassing voor de file KAD. 

Diersoort 
 

Hier moet steeds “RB” worden ingevuld voor runderen, “OVIN” als het gaat 
om een analyse op een schaap of “CAPRIN” als het gaat om een analyse 
op een geit, , « CERV » voor herten of « BISON » voor bizon.  

Paspoortnummer Is het nummer dat op het etiket van het monsternamepotje staat. Dit 
nummer is het oormerknummer. Enkel en alleen het nummer dat op het 
etiket staat wordt overgenomen in de Excel resultaten file onder de rubriek 
paspoortnummer. Dit nummer is uit de letters BE gevolgd door 8 cijfers 
samengesteld, zonder spatie (b.v. BE12345678).  
Voor de kadavers indien het een rund geen oormerk had, wordt hier het 
rendacoormerk ingevuld. 

FAVV nummer 
 

FAVV nummer is het eigen FAVV-nummer dat gegeven wordt door de 
dierenarts aan het door hem genomen monster. Komt overeen met het 
“Volgnummer” op het etiket van het monsternamepotje. 
Rendacnummer : Is het nummer dat op het etiket van het 
monsternamepotje staat. Dit nummer is een uniek referentienummer 
beginnend met “BSE/Rendac/2012/00001” en per jaar verder oplopend 
zonder onderbreking. Enkel en alleen het nummer dat op het etiket staat 
wordt overgenomen in de Excel resultaten file onder de rubriek 
rendacnummer. 

Labonummer  monsternummer van het labo 
Type test 
 

Cfr drop-down menu (BIO-RAD, INPRO, LIA-PRIONICS, PRIONICS, 
ENFER, IDEXX, IDEXX SCRAPIE) 

Resultaat  
 

P: Positief 
N: Negatief 
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D: Dubieus 
Waarde  Hier moet de OD (Optical Density) voor de test worden ingevuld.  
Dierenarts Is de persoon die verantwoordelijk is voor de monstername in het 

slachthuis en naar wie het NEGATIEVE resultaat moet gefaxt worden 
(FAMILIENAAM IN HOOFDLETTERS).  

Rendac nummer  Persoon die verantwoordelijk is voor het nemen van monsters in het 
slachthuis; het NEGATIEVE resultaat moet naar deze persoon worden 
gefaxt (FAMILIENAAM IN HOOFDLETTERS). Niet van toepassing voor de 
file KAD-MOS. 

Ophaaldatum  Is vermeld op het etiket van het monsternamepotje 

Monsterdatum 
RENDAC 

De datum waarop in RENDAC de monsters genomen zijn 

Cohorte 
 

Bij de formulieren (2015/919/LAB Resultatenfile XLS runderen (RES) of 
2015/920/LAB Resultatenfile XLS schapen en geiten (MOS) / kadavers 
(KAD)) die u overhandigd worden door de keurder zal vermeld zijn of het 
om een cohortedier gaat. Indien dit het geval is, vult u een C in anders een 
N. Niet van toepassing voor de file KAD-MOS. 

Noodslachting  Als de keurder op het formulier (2015/919/LAB Resultatenfile XLS 
runderen (RES) of 2015/920/LAB Resultatenfile XLS schapen en geiten 
(MOS) / kadavers (KAD) aanduidt dat het om een noodslachting gaat, dan 
vult u in dit veld een + in, als het om een gewone slachting gaat vult u N in. 
Niet van toepassing voor de file KAD-MOS. 

Analysedatum   
 

De datum waarop de analyse beëindigd wordt (= de datum van de opmaak 
van de Excel-file = de datum van de verzending van de Excel-file per mail 
naar DG Laboratoria). 

 


