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NIEUWE PRIJSLIJST 
De tarieven van onze bepalingen zijn per 1 
januari 2018  met 2% geïndexeerd. Namens de 
3 diagnostische laboratoria van de Faculteit 
Diergeneeskunde (UVDL, VMDC en VPDC) zijn 
de nieuwe prijslijsten voor 2018  digitaal en per 
post naar alle klanten verstuurd. Als u deze niet 
ontvangen heeft, kunt u ons bellen of mailen, 
dan sturen we alsnog een exemplaar op.  
 
AANVRAAGFORMULIER  
Als u materiaal instuurt naar het VMDC, 
verzoeken wij u hiervoor het meest recente 
aanvraagformulier te gebruiken. Dit 
aanvraagformulier kunt downloaden op onze 
website (www.uu.nl/vmdc) onder ‘Aanvragen’. 
 
NIEUW - PCR LEPTOSPIROSE 
De afgelopen maanden hebben we een PCR 
voor het aantonen van (DNA van) leptospiren in 
bloed of urine gevalideerd. Per 1 januari 2018 
bieden we deze test aan. De kosten voor deze 
PCR zijn € 38,76 (ex. BTW).  
Als u in één aanvraag bloed en urine van 
dezelfde patiënt aanbiedt voor PCR op 
leptospiren, dan wordt slechts één keer kosten 
in rekening gebracht. Als u in één zending bloed 
en/of urine voor PCR op leptospiren en serum 
voor IgM/IgG-antistoffen tegen leptospiren van 
dezelfde patiënt instuurt, krijgt u 30% korting 
op deze combinatie. Welk onderzoek het meest 
geschikt is voor het stellen van de diagnose 
leptospirose, hangt af van de patiënt. Een 
overzicht van de voor- en nadelen van de 
verschillende onderzoeken die aangeboden 
worden, vindt u op onze website 
(www.uu.nl/vmdc) onder ‘Ziektekundige 
informatie’.   
 
CURSUS ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP 
Op 4 april 2018 wordt voorafgaand aan het 
BSAVA congres in Birmingham een cursus 
georganiseerd (o.a. door VMDC-medewerkers) 
over infectiepreventie en verantwoord 

antibioticumgebruik in de dierenkliniek. Meer 
informatie kunt u vinden op:   
https://escmid.pulselinks.com/event/15765 
 
OPROEP VETMAP  
In september 2017 is een project genaamd 
VETMAP van start gegaan. Dit project wordt 
gefinancierd door het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Visserij.  
Wat is VETMAP?  
In VETMAP werken de Gezondheidsdienst voor 
Dieren en VMDC samen aan een 
representatieve monitoring van 
antibioticumgevoeligheid in dierpathogenen; 
voor landbouwhuisdieren, paarden en 
gezelschapsdieren. Informatie uit het VETMAP 
project zal o.a. gebruikt worden voor het 
opstellen of aanpassen van diersoortspecifieke 
formularia en richtlijnen. 
Voor gezelschapsdieren richt VETMAP zich vanaf 
januari 2018 op stafylokokken als veroorzakers 
van bacteriële huidinfecties bij honden. Voor dit 
onderdeel van VETMAP is het VMDC op zoek 
naar praktijken/dierenartsen die willen 
deelnemen.  
Wat houdt deelname in? 
Als deelnemende praktijk/dierenarts stuurt u 
monsters van honden met een oppervlakkige of 
diepe pyodermie op naar het VMDC.  De 
honden mogen niet recent behandeld zijn met 
antibiotica. Het VMDC voert een bacteriologisch 
onderzoek (incl. gevoeligheidsbepaling) uit en u 
krijgt hiervan kosteloos een uitslag. De 
resultaten van de monsters zullen (anoniem) 
gebruikt worden voor het VETMAP project.     
Hoe kan ik me aanmelden? 
U kunt zich aanmelden via vmdc@uu.nl onder 
vermelding van VETMAP. 
Wat gebeurt er na aanmelding? 
Na aanmelding zal het VMDC praktijken/ 
dierenartsen benaderen en voorzien van 
pakketten met uitgebreide informatie (o.a. 
inclusiecriteria en instructies voor afname), 
monstername- en verzendmateriaal.   
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