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Projecten van ECGG verbeteren gezondheid van honden- en kattenrassen

Sinds oktober is Jan Rothuizen niet meer verantwoordelijk voor het 

Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) van de faculteit 

Diergeneeskunde. Zijn taak wordt overgenomen door Hille Fieten, die niet 

alleen dierenarts is en specialist interne geneeskunde, maar ook genetisch 

epidemioloog. Ze werkt aan een computerprogramma dat bepaalt met welke 

honden men het best kan fokken.

Daarom moeten  
we eerst weten hoe 
vaak ziekten precies 

voorkomen bij  

alle rassen
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PETscan 2.0 

E
en van de doelen van het ECGG 
is informatie te verzamelen over 
erfelijke aandoeningen bij 
honden en katten. “Daarvoor 

moeten we eerst weten hoe vaak 
ziekten precies voorkomen bij alle 
rassen,” legt Jan Rothuizen uit, “en bij 
alle kruisingen. Dat weten we eigenlijk 
niet - behalve voor specifieke onder-
zoekspopulaties.” PETScan dient als 
systeem waarin dierenartsen met een 
paar muisklikken de diagnose van een 
hond of kat kunnen vastleggen en 
waarin bovendien alle dierenartsen 
dezelfde diagnose vastleggen bij 
dezelfde klachten.

MEER GEMAK EN MEER VOORDEEL
“Waar we tegenaan liepen bij het 
implementeren van de eerste versie 
van PETscan was dat de verschillende 
praktijkmanagementsystemen 
verschillend met ons programma 
omgingen”, vertelt Jan. “Zo moest bij 
één leverancier de dierenarts een code 
invoeren in plaats van een diagnose 
aanklikken.” PETscan 2.0 is compleet 
geüpdatet. Het beheer van het systeem 
is gecentraliseerd en verloopt niet meer 
via de verschillende individuele 

leveranciers. “Bij het opstarten van de 
praktijkmanagementsoftware 
verschijnt er een link in het beeld-
scherm. Als de dierenarts die aanklikt, 
werkt hij daarna op ons systeem. Dit 
heeft als voordeel dat PETscan 2.0 in 
elk softwarepakket goed en snel werkt 
en dat wanneer wij een update 
aanbrengen elke dierenarts die op 
hetzelfde moment ziet.” 

Nadat de eerste versie van PETscan in 
gebruik was genomen, bleken sommige 
dierenartsen meer keuzemogelijkheden 
te verlangen. Bovendien wilden 
specialistische praktijken ook gebruik 
maken van PETscan. Jan: “Nu staan alle 

bekende diagnoses van honden en 
katten in het systeem. Een paar 
duizend meer dan in de eerste versie.” 
De dierenartsen die aan PETscan 
meewerken, hebben er direct voordeel 
van. “Als de dierenarts met de cursor 
over een mogelijke diagnose gaat, 
verschijnt een pop-up schermpje 
waarin hij of zij kan zien welke 
diagnostiek daarvoor nodig is. Omdat 
de diagnoses in een boomstructuur 
staan, zie je direct de hele DDx met de 
benodigde diagnostiek voor elke 
patiënt. Als er bijvoorbeeld een 
gevalideerde DNA-test beschikbaar is, 
verschijnt dit op het scherm.” Het 
nieuwe systeem is in een aantal 
praktijken getest. “Die praktijken zijn 
allemaal enthousiast”, zegt Jan. “Het 
kost ze meestal maar vijf minuten per 
dag om alles in te vullen. Standaarddi-
agnoses laten ze vaak door de dieren-
artsassistente invullen.” 

FOKKEN PER COMPUTER
Op basis van PETscan kan het ECGG 
bepalen welke aandoeningen het 
meest voorkomen bij de verschillende 
rassen en hoeveel impact de ziektes 
hebben. “Zo kunnen we kiezen aan 
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welke ziekte we het eerst gaan werken”, 
verklaart Hille. De faculteit heeft 
subsidie gekregen voor een rekenpro-
gramma, waarvoor de onderzoekers 
samenwerken met de Raad van Beheer. 
“Het programma berekent wat de beste 
fokdieren zijn op basis van de hele 
populatie. De rekenmodule wordt 
gevoed met gegevens van scree-
ningsonderzoek, de afstammingsge-
gevens van de Raad van Beheer, de 
uitslagen van DNA-testen en data van 
genetische merkers.” De Raad van 
Beheer staat volgens Jan helemaal 
achter het systeem. “Ze helpen ons 
door bijvoorbeeld de databases aan te 
passen, zodat onze systemen op elkaar 
aansluiten.” Per ras maken de onder-
zoekers een module voor de betref-
fende rasvereniging. Hille: “Daarmee 
krijgt een fokker die met een bepaalde 
teef wil fokken een set van reuen 
voorgelegd waarmee de ziektekans bij 
de nakomelingen laag is. Hiervoor zijn 

voorwaarden in te programmeren.” Als 
het goed is moet een paar jaar na het 
invoeren van nieuw fokbeleid effect te 
zien zijn. “We kunnen dan via PETscan 
meten of de frequentie van de gekozen 
aandoeningen daadwerkelijk daalt”, 
stelt Hille. “Ook kunnen we nagaan of er 
dan verschil is tussen de stamboek-
dieren en look-a-likes.” Ook wat dit 
programma betreft hebben de dieren-
artsen die helpen de data op te 
bouwen, er voordeel van. “Dierenartsen 
die aan PETscan deelnemen, krijgen 
inzage in de adviezen die we per ras 
aan fokkers geven”, deelt Jan mee. 
“Deze data kunnen ze gebruiken om 
fokkers in hun praktijk goed te 
begeleiden en om eigenaren bij de 
aankoop van een pup te adviseren. ”
Met de adviezen van het ECGG worden 
rashonden gefokt waarvan de risico’s 
op erfelijke aandoeningen al bij de 
geboorte bekend zijn. “De eigenaar 
komt met een nieuwe pup bij de 

dierenarts,” voorspelt Jan, “en die weet 
meteen welke risico’s de hond tijdens 
het leven loopt. De dierenarts kan dan 
preventieve acties ondernemen, zoals 
een bepaald dieet voorschrijven, of op 
vaste momenten screenen.”
De hoofddoelen van het programma 
zijn natuurlijk gezondere dieren en een 
betere diergeneeskunde, maar de 
gegevens kunnen ook breder van nut 
zijn. “Bij mensen is het moeilijker te 
bepalen of een ziekte erfelijk bepaald is 
of niet,” weet Hille. “Wij kunnen echter 
makkelijker zien of er een genetische 
afwijking is en kunnen de ziekte-
mutaties sneller identificeren, met 
minder dieren en minder genetische 
markers.” 

Volgend jaar organiseert het ECGG een 
PEGD-cursus voor genetica en fokbege-
leiding. Op de website van het expertise-
centrum staat een demoversie van de 
nieuwe PETscan: www.uu.nl/ecgg.


