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PETscan is ontwikkeld door het 

ExpertiseCentrum Genetica 

Gezelschapsdieren (ECGG) om de 

frequentie van gezondheidsproblemen 

bij honden en katten te meten. Erfelijke 

ziekten in rassen worden daarmee 

nauwkeurig in beeld gebracht. Voor 

de ernstigste ziekten wordt een plan 

opgesteld waarmee fokkers voorspelbaar 

gezondere pups kunnen fokken. 

Dierenartsen die aan PETscan deelnemen 

worden daarbij betrokken.

Inmiddels is een geheel vernieuwde versie 
ontwikkeld: PETscan 2.0, met een uitbreiding 
van de diagnoselijst en een adviesfunctie voor de 
dierenarts. In PETscan kunt u de diagnose van 
uw patiënten met enkele muisklikken vastleggen. 
PETscan 2.0 is ook geschikt voor specialistische 



praktijken. Uitgaande van een orgaansysteem 
kunt u doorklikken naar de diagnose. Stapsgewijs 
krijgt u daarbij de differentiële diagnose voor die 
locatie in beeld. De einddiagnose wordt binnen 
enkele muisklikken bereikt.

Voor iedere diagnose krijgt u een samenvatting 
van de noodzakelijke diagnostiek. Die verschijnt 
links onder in uw scherm als u de cursor 
over de diagnose beweegt, met uitleg voor 
complexe punten. Hiermee wil het ECGG de 
deelnemende dierenartsen ondersteunen.

Het ECGG houdt het systeem online bij. 
Daarmee is het systeem continue up-to-date.

HOE WERK T HET?

1. In het grijze vlak staat de patiëntinformatie. 
Deze wordt automatisch overgenomen 
uit uw praktijksoftware. Controleer deze 

informatie op juistheid, zoals geslacht en 
gewicht.

2. Rechts staan de diagnoses in een 
uitvouwbare lijst, per orgaansysteem. 
Als u op een map klikt verschijnen alle 
mogelijkheden. Als u nog eens klikt, of een 
andere map opent, gaat de eerste map weer 
dicht.

3. De diagnostiek verschijnt onder in het 
scherm voor de diagnose onder de cursor, 
ook als u de diagnose niet aanklikt. 
Noot: Mocht u de tekst willen kopiëren 
om bijvoorbeeld in uw patiëntendossier 
te plakken, kunt u met de cursor vanaf 
deze diagnose naar links gaan, dan blijft de 
bijbehorende adviestekst staan. Op dezelfde 
manier kunt u ook gebruik maken van 
de weblink naar DNA-diagnostiek of het 
telefoonnummer van de NVWA.

4. De diagnose die u aanklikt staat vervolgens 



onderin het grijze vlak, achter “Diagnose:”. 
Hier kunt u zien welke diagnose er op dit 
moment geselecteerd is. 

5. Als u wel het orgaan weet maar niet de 
diagnose, leg dan alleen de tussenstap vast 
die u weet.

6. Bij gezondheidsproblemen die blijvend zijn, 
bijvoorbeeld de ziekte van Cushing, hoeft 
u deze niet elke keer dat u de patiënt ziet 
aan te klikken, maar alleen op het moment 
dat u de diagnose stelt. Problemen die 
verdwijnen en weer terugkeren worden wel 
telkens geregistreerd.

7. Voor veel voorkomende diagnoses kunt u 
snel enkele letters in het open vak invullen, 
bijvoorbeeld vlo voor vlooien of dem voor 
demodex.

8. Het is belangrijk dat u alle patiënten 
vastlegt, ook bij bijvoorbeeld een vaccinatie, 
electieve operatie, controle-bezoek na 
een behandeling of verbandwissel. Dat 
gaat snel met het bovenste vak “geen 
bijzonderheden”.

9. Als een dier geëuthanaseerd wordt in uw 
praktijk, of u wordt op de hoogte gesteld 
van overlijden, kunt u dit ook vastleggen 
door onderaan de lijst “Overlijden / 
Euthanasie” aan te klikken. Hiermee 
verzamelen we ook informatie over 
levensduur van honden en katten.

10. Een diagnose vastleggen doet u door op de 
blauwe knop “Verstuur” te klikken.

11. U kunt per consult meerdere diagnoses 
versturen.

DE REL ATIE TUSSEN PETSC AN EN UW 

PR AK TIJK ADMINISTR ATIE

Verstuurde diagnoses gaan via een beveiligde 
verbinding naar de landelijke database van 
het ECGG voor analyse. De gegevens hond/
kat, geslacht, ras, gewicht, geboortedatum, 
consultdatum en chipnummer komen uit 
uw praktijkmanagementsysteem (PMS). Het 
chipnummer wordt gebruikt om het individuele 
dier te herkennen. Rapportages uit PETscan 
bevatten nooit individuele gegevens en er wordt 
volledig voldaan aan de privacywetgeving.

De verstuurde diagnose kan in uw 
patiëntenkaart worden vastgelegd als uw PMS-
leverancier dit faciliteert. Gestandaardiseerd 
vastleggen van diagnoses vermijdt eventuele 
misverstanden bij overdracht zoals tijdens 
waarneming en diensten.



Een voorbeeld om de PETscan-diagnoses 
binnen de praktijksoftware te gebruiken is een 
zoekfunctie om te zien hoe vaak een probleem 
voorkomt in uw praktijk of om een casus terug 
te zoeken. Zo kan de software benut worden om 
optimale service te leveren.

CONTAC T EN MEER INFORMATIE?

Voor vragen en opmerkingen: ecgg@uu.nl
Informatie voor dierenartsen: www.uu.nl/ecgg
Informatie voor eigenaren:  
www.diergeneeskunde.nl/ecgg
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