Vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft of
de test wilt laten doen, dan staan wij u graag te woord. U kunt
ons bereiken via ons telefoonnummer of op Facebook.
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Rechtsgeldig (DNA)
vaderschapsonderzoek
• Informatiefolder

Introductie
De test die het Fundacion Servicio Laboratorio Medico
Aruba (FSLMA) aanbiedt, is gebaseerd op analyse van
erfelijke kenmerken die bij iedereen in tweevoud
voorkomen. Voor ieder van die kenmerken geldt dat één van
de twee exemplaren afkomstig is van de biologische moeder,
de andere van de biologische vader. Als er sprake is van
biologisch vaderschap moeten vader en kind voor alle
kenmerken tenminste één overeenkomstig exemplaar
hebben.

Rechtsgeldig DNA vaderschapsonderzoek
FSLMA
biedt
een
rechtsgeldig
(DNA)
vaderschapsonderzoek aan dat wordt uitgevoerd in een
deskundig laboratorium in Nederland. De test toont met een
zekerheidspercentage van meer dan 99,99% aan of een man
de biologische vader van een kind is. Indien een man zeker
NIET de biologische vader is, weten we dat 100% zeker.
Voor een zo hoog mogelijk zekerheidspercentage is het
noodzakelijk om de moeder mee te testen. De DNA tests zijn
ISO 15189 geaccrediteerd en voldoen aan de strengste
kwaliteitsnormen.

De procedure
Betaling

Rechtsgeldig rapport

Nadat u 1.200,- AWG heeft overgemaakt op de rekening van
FSLMA (zie achterkant voor details) belt u 527-4901 voor
een afspraak. U kunt ook bij de Balie van LabHOH betalen.

U krijgt de resultaten van het DNA onderzoek binnen 4
weken in een uitgebreid rapport* waarin alle testpersonen
geïdentificeerd zijn. U kunt dit volledig geaccrediteerde
rapport indienen bij elke gerechtelijke instantie in het
Koninkrijk der Nederlanden.

Legitimatie
Op de dag en tijd van de afspraak kunt u zich melden aan het
loket bij het laboratorium in het Dr. Horacio Oduber
Hospital (Lab HOH).

De kosten voor een rechtsgeldig onderzoek zijn inclusief
vader, moeder en kind, één bezoek aan ons lab en één
origineel rapport. Aan extra bezoeken en extra rapporten zijn
ook extra kosten verbonden.

U dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatie- bewijs
(paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Indien uw
minderjarig kind niet in het bezit is van een geldig
legitimatiebewijs dient u een originele geboorteakte mee te
nemen.

*De rapporten zijn conform de laatste wetgeving, te weten
het Besluit DNA onderzoek vaderschap
| Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden 2008 (Wet van 27
juni 2008 tot wijziging van de Rijkswet op het
Nederlanderschap ter invoering van een verklaring van
verbondenheid en tot aanpassing van de regeling van de
verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning | Stb.
270). Het nummer van het wetsvoorstel was 30.584 en de
wet is op 1 maart 2009 in werking getreden.

De moeder dient tevens aanwezig te zijn voor het
ondertekenen van het formulier voor toestemming afname
DNA materiaal bij een minderjarig kind.

Identificatie
De testpersonen worden geïdentificeerd door twee getuigen.
Als visueel bewijs nemen wij op onze locatie een foto van
elke testpersoon. Ook alle originele legitimatiebewijzen
worden gecontroleerd.

Monsterafname
Voor het onderzoek nemen wij 1 buisje (3 mL) bloed af. Zo
is er altijd extra materiaal beschikbaar. Het totale proces
duurt ongeveer één uur.

Kosten onderzoek: 1.200,- AWG
vooraf betalen,
betaalbewijs meenemen op de
dag van de afspraak!

