
Betrouwbare meting

PETscan is een landelijke database, in beheer bij het 
ExpertiseCentrum. Met de database bundelen we de 
diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kunnen 
we meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. 
Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests 
ontwikkelen. Met als resultaat:
• een vroege diagnose 
•  het fokken van zieke nakomelingen kan worden 

voorkomen
•  een snellere en betere behandeling van uw huisdier

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Deze praktijk werkt samen met het 
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 
om erfelijke ziekten te bestrijden

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem  

bij rashonden en –katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden 

beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica 

Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met 

dierenartsenpraktijken in het hele land, waaronder deze praktijk. De Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Welke gegevens verzamelen we?

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de 
diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht 
en de eerste 5 cijfers van de chipcode. Uw naam of 
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw 
privacy is gewaarborgd.

Meer weten voor eigenaren? 
www.diergeneeskunde.nl/ecgg
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Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste 

gezondheidsprobleem bij rashonden en –katten. Dierenartsen zijn de enigen 

die dit kunnen oplossen. Maar dat kan alleen als er goede incidentiecijfers 

per ras beschikbaar zijn, en er voor de ernstigste erfelijke ziekten goede 

DNA-diagnostiek komt. Corilus, Animana en Vetsware hebben PETscan in hun 

software ingebouwd, en als u zich aanmeldt kan uw praktijk deelnemen.

PETscan: diagnostische 
populatiegegevens van hond en kat
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren, faculteit Diergeneeskunde

Hoe werkt PETscan?
In een aanklikscherm in uw praktijksoftware kan de 
diagnose zover als mogelijk worden aangeklikt in 
slechts enkele seconden. Het is niet nodig de 
einddiagnose altijd te maken. U klikt niet verder dan 
u kunt komen en legt dit vast in uw dossier. Deze 
diagnoses gaan ook naar de landelijke PETscan 
database van de UU. Omdat  honderden praktijken 
met PETscan werken, kunnen epidemiologische 
gegevens grootschalig worden geanalyseerd.
Alleen de eerste 5 cijfers van het chipnummer 
worden geregistreerd, waardoor gegevens door ons 
niet te zijn traceren naar een individueel dier. De 
persoonsgegevens van de eigenaren worden niet 
doorgegeven waardoor de privacy gewaarborgd is.

Wat heeft uw praktijk er zelf aan?
• U krijgt op uw scherm de actuele DDx van uw 

patiënt op tafel als online geheugensteun. 
PETscan geeft alle diagnoses die mogelijk zijn 
voor honden en katten.

• In PETscan worden ook de noodzakelijke 
diagnostische tests per diagnose opgenomen. U 
heeft dan onder uw muisknop een beknopt 
protocol voor iedere patiënt.

• U legt uw diagnose op een gestandaardiseerde 
manier in uw administratie vast. Bij overdracht, 
zoals tijdens diensten, vermijdt dit misverstanden 
over de eindconclusie. 

• PETscan is de basis voor advies aan 
rasverenigingen/fokkerijorganisaties voor 
gezond fokbeleid. Praktijken die deelnemen aan 
PETscan ontvangen alle adviezen van het ECGG.  
U kunt daarmee de fokkers in uw praktijk op 
topniveau begeleiden.

• Het ExpertiseCentrum brengt gevalideerde 
DNA-diagnostiek naar de praktijk. Hiermee kunt 
u uw patiënt optimaal kunt begeleiden om 
ziekte te voorkomen of te behandelen.

• Met de gestandaardiseerd vastgelegde gegevens 
kunt u de gegevens van uw praktijk vergelijken 
met anderen. Uw PMS-leverancier krijgt de 
mogelijkheid hiermee uw praktijk te 
benchmarken indien u dit wenst.

 

Alle info op de PETscan-website voor dierenartsen: 
www.uu.nl/ecgg/petscan


