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PCR voor confirmatie van FeLV-positieve sneltest 
 

Voor het aantonen van FeLV bij een klinische 
verdenking of in het kader van screenings-
programma’s zijn verschillende goede sneltesten op de 
markt.  Een negatieve uitslag is over het algemeen 
zeer betrouwbaar. Echter, de voorspellende waarde 
van een positieve uitslag is gering, zeker bij gezonde 
katten. Confirmatie van een positieve sneltest is dan 
ook belangrijk. De antigeentesten die het VMDC 
voorheen gebruikte voor confirmatie, zijn per 1 januari 
2017 vervangen door een PCR op provirus. Deze test 
wordt door de European Advisory Board for Cat 
Diseases (ABCD) aangeraden voor de confirmatie van 
een positieve sneltest. 

NB. Voor deze PCR op provirus is EDTA bloed 
(minimaal 1 ml) nodig.  

Naamgeving streptokokken 

De afgelopen jaren heeft het VMDC de methode voor 
het identificeren van bacteriën gemoderniseerd. 
Hierdoor is het mogelijk gebleken om streptokokken 
(en enterokokken) te identificeren op species niveau. 
Streptokokken worden onderverdeeld o.b.v. hun 
hemolytische activiteit (bèta-hemolytische of 
vergroenende streptokokken).   

 

links: bèta-hemolytische streptokokken;  

rechts: vergroenende streptokokken 

 

 

 

 

De bèta-hemolytische streptokokken werden 
vervolgens verder onderverdeeld in zgn. Lancefield-
groepen (veterinair meestal groep C of groep G). Bij 
vergroenende streptokokken werd nog gekeken of 
deze tot Lancefield groep D behoorden of niet. Een 
verdere identificatie was voorheen niet mogelijk of erg 
ingewikkeld, maar met de nieuwe identificatiemethode 
is dat (meestal) vrij eenvoudig. Vanaf 1 januari 2017 
zult u op onze uitslagen bij streptokokken dus species-
namen (bv. Streptococcus canis of Enterococcus 
faecalis) zien.  

Bij streptokokken uit monstermateriaal afkomstig van 
paarden (bv. Streptococcus equi subsp. equi) en 
runderen (bv. Streptococcus uberis) was dit meestal al 
het geval, dus bij deze diersoorten verandert niets aan 
de rapportage. 

Nieuw aanvraagformulier 

De afgelopen periode heeft het VMDC gewerkt aan een 
nieuw aanvraagformulier. Het nieuwe formulier kunt u 
downloaden via onze website (www.uu.nl/vmdc), 
onder het kopje ‘Aanvragen’. Op dit formulier staan 
alle onderzoeken die het VMDC aanbiedt en kunt u 
aankruisen welk onderzoek u wenst.  

Gebruikt u a.u.b. één formulier per materiaal en dier. 
Vermeld in ieder geval op het formulier de naam en 
volledige adresgegevens van de eigenaar, uw 
klinieknaam en relatienummer. Daarnaast graag de 
diersoort, leeftijd, aard van het materiaal en de 
afnamedatum vermelden en een zo volledig mogelijke 
anamnese. Hoe meer informatie wij hebben van het 
materiaal en de patiënt, des te beter kunnen wij met u 
meedenken en ons onderzoek daarop toespitsen.  

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. het formulier of als 
u twijfelt over welk onderzoek u het best kunt 
aanvragen, dan kunt u ons altijd bellen of mailen. 

Tarieven en prijslijst  

De tarieven van de 3 laboratoria (UVDL, VPDC en 
VMDC) zijn met 1% geïndexeerd per 1 januari 2017.  

De nieuwe prijslijsten zijn onlangs naar alle klanten 
verstuurd. Mocht u geen exemplaar ontvangen hebben 
dan kunt u ons bellen of mailen. Dan sturen wij u 
alsnog een exemplaar toe. 
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