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*** NIEUWE TESTEN HOND *** 

8737 – Afibrinogenemie (AFG) - Standaard €60,50 - Leden rasvereniging €46,78 

Ras: Dashond  

Doorlooptijd: 1-2 weken 

Vererving: autosomaal recessief 

Toelichting: Fibrinogeen is een eiwit dat een cruciale rol speelt in de bloedstolling. Bij afibrinogenemie 
is er geen fibrinogeen aanwezig in het bloed, waardoor een ernstig verhoogde bloedingsneiging 
ontstaat. De gevonden mutatie bij de Dashond is waarschijnlijk recent ontstaan. Het is daarom mogelijk 
dat de mutatie nog niet wijdverbreid is. 

 

8752 – JPH2-PRA - Standaard €60,50 - Leden rasvereniging €46,78 

Ras: Shih Tzu 

Doorlooptijd: 1-2 weken 

Vererving: autosomaal recessief 

Toelichting: Nieuwe vorm van Progressieve Retina Atrofie, gevonden bij de Shih Tzu. 

 

8767 – PRA3 - Standaard €60,50 - Leden rasvereniging €46,78 

Rassen: Tibetaanse Spaniel, Tibetaanse Terriër 

Doorlooptijd: 1-2 weken 

Vererving: autosomaal recessief 

Toelichting: PRA3 wordt veroorzaakt door een mutatie in het FAM161A-gen. De symptomen komen op 
latere leeftijd tot uiting, vanaf zo’n 5 jaar leeftijd, en bestaan uit langzaam slechter zicht tot uiteindelijk 
blindheid. Niet alle PRA bij deze rassen kan echter verklaard worden door PRA3, dus er zijn nog andere 
varianten van PRA welke nog niet genetisch te onderzoeken zijn.  

 

8768 – Spongiforme Leuko-encefalomyelopathie (SLEM)* - Standaard €78,71 - Leden 
rasvereniging €61,01 

Ras: Border Terriër 

Doorlooptijd: 5-6 weken 

Vererving: autosomaal recessief 

Toelichting: SLEM of Shaking Puppy Syndrome is een zenuwaandoening die veroorzaakt wordt door 
aantasting van de isolerende myelinelaag rondom zenuwen. De symptomen vallen al op wanneer de 
pups beginnen te staan en lopen en bestaan uit een gebrek aan coördinatie, trillen en toevallen. De 
aangedane pups zijn meestal wat kleiner dan nestgenoten. Sommige pups tonen echter pas symptomen 
vanaf 10-12 weken leeftijd. De ernst van de symptomen kan ook sterk variëren, maar vaak is euthanasie 
op den duur de enige uitweg omdat er geen behandeling is. De test voor SLEM sturen we door naar 
een partnerlaboratorium, waardoor de testuitslag langer duurt dan gebruikelijk. 

 

8765 – Ticking (Roan, Schimmel) - Standaard €60,50 - Leden rasvereniging €46,78 

Ras: Alle rassen 

Doorlooptijd: 1-2 weken 

Vererving: autosomaal dominant 

Toelichting: Op het T-locus worden verschillende genetische varianten vererfd die verantwoordelijk zijn 
voor gepigmenteerde delen in witte vacht (door S-locus). De varianten bepalen ook of dit pigment zich 
uit als ticking (vlekken zoals van Dalmatiër) of roaning (‘schimmel’). Recent onderzoek heeft het Tr-allel 
aan het licht gebracht. Het Tr-allel is dominant over het wildtype (N of t-allel). Het Tr-allel bepaalt of de 
basis van Ticking/Roaning aanwezig is, maar niet hoe deze precies tot uiting komt.  
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8747 – Robinow-like Syndroom (DVL2) - Standaard €60,50 - Leden rasvereniging €46,78 

Ras: Amerikaanse Bulldog, American Pitbull Terriër, American Staffordshire Terriër, Bordeaux 
Dog, Boston Terriër, Engelse Bulldog, Franse Bulldog, Old English Bulldog, Shih Tzu, 
Staffordshire Bull Terriër 

Doorlooptijd: 1-2 weken 

Vererving: autosomaal recessief met variabele penetrantie 

Toelichting: Het Robinow-syndroom wordt bij de mens veroorzaakt door genetische varianten in de 
genen Disheveled1 (DVL1) en 3 (DVL3). Kenmerken van het syndroom zijn abnormale gelaatstrekken 
(prominent voorhoofd, wijduitstaande ogen, platte neusbrug), evenals mogelijk verkorte ledematen en 
afwijkingen aan hart, mond, urinewegen en geslachtsorganen. 

De rassen Engelse Bulldog, Franse Bulldog en Boston Terriër vertonen een rastypisch fenotype met 
een brede kop en een korte snuit (brachycefalie), ver uit elkaar staande ogen en een kleine 
lichaamsgrootte. Misvormde, gefuseerde of ontbrekende staartwervels leiden tot een verkorte 
kurkentrekkerstaart. Er werd een genetische variant van het DVL2-gen gevonden, die in deze drie 
rassen altijd aanwezig is en geassocieerd is met het rastypische fenotype. Bovendien correleert de 
variant met misvormingen van borst- en staartwervels en draagt deze, samen met de reeds bekende 
varianten in de genen SMCO2 en BMP3, bij aan het brachycefale fenotype. De variant lijkt een 
recessieve overerving te volgen en vertoont een onvolledige penetrantie met betrekking tot de thoracale 
misvormingen, die van ras tot ras verschilt. Aanwijzingen dat de DVL2-variant ook in verband kan 
worden gebracht met andere gezondheidsproblemen, zoals Brachycephalic Obstructive Airway 
Syndrome (BOAS) of aangeboren hartafwijkingen, zijn nog onderwerp van lopend onderzoek. 

Naast de bovengenoemde rassen kon de DVL2-variant ook in homozygoot of heterozygoot genotype 
worden gevonden bij de volgende rassen: American Pitbull Terriër, American Staffordshire Terriër, 
Amerikaanse Bulldog, Bordeaux Dog, Old English Bulldog, Shih Tzu en Staffordshire Bull Terriër. Bij 
deze rassen lijkt de variant ook geassocieerd te zijn met het brachycefale fenotype en 
staartwervelmisvormingen. Echter, in tegenstelling tot de rassen met een kurkentrekkerstaart, wordt hier 
het absolute aantal wervels niet verminderd en is de staart niet volledig misvormd. Bovendien lijkt er 
geen verband te zijn tussen de variant en misvormingen van de borstwervels bij deze rassen, wat ook 
te wijten kan zijn aan de variabele penetrantie. 

 

*** NIEUWE RASPAKKETTEN HOND *** 
 

8754 – Combinatie Chihuahua - €114,90  

Testen: Chondrodysplasie (CDPA) en -dystrofie (CDDY) (IVVD-risk), macrothrombocytopenie (MCT), 

neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL), progressieve retina atrofie (pcrd-PRA)* 

Doorlooptijd: 1-2 weken 

 

8755 – Combinatie Kromfohrländer - €145,41 (incl. €15,00 patentkosten) 

Testen: Degeneratieve myelopathie (DM exon 2), digitale hyperkeratose (DH/HFH), furnishing 

(ruwhaar), hyperuricosurie (SLC), MDR1-genvariant* (ivermectineovergevoeligheid), ziekte van von 

Willebrand type 1 (vWD1) 

Doorlooptijd: 1-2 weken 

 

8743 – Combinatie Labradoodle - €202,35 (incl. €45,00 patentkosten) 

Testen: Centronucleaire myopathie (CNM), degeneratieve myelopathie (DM exon 2), exercise induced 

collapse (EIC), hereditary nasal parakeratosis (HNPK), neonatale encefalopathie (NEWS), progressieve 

retina atrofie (prcd-PRA)*, progressieve retina atrofie (rcd4 PRA), skeletal dysplasia 2 (dwerggroei) 

(SD2), ziekte van von Willebrand type 1 (vWD1) 

Doorlooptijd: 1-2 weken 

 



 

Pagina 3 van 4 
* = test uitgevoerd door partnerlaboratorium 

 

8725 – Combinatie Riesenschnauzer - €130,15 (incl. €15,00 patentkosten) 

Testen: Degeneratieve myelopathie (DM exon 2), dilatatieve cardiomyopathie (DCM), hyperurikosurie 

(SLC), progressieve retina atrofie (prcd-PRA)*, progressieve retina atrofie (NECAP1-PRA) 

Doorlooptijd: 1-2 weken 

 

8757 – Combinatie Yorkshire Terriër - €130,15 

Testen: Chondrodysplasie (CDPA) en -dystrofie (CDDY) (IVDD-risk), L-2-hydroxyglutaric aciduria (L-2-

HGA), primaire lensluxatie (PLL), progressieve retina atrofie (prcd-PRA)*, subacute necrotiserende 

encefalopathie (SNE) 

Doorlooptijd: 1-2 weken 

 

8756 – Combinatie Zwarte Russische Terriër - €114,90 (incl. €15,00 patentkosten) 

Testen: Degeneratieve myelopathie (DM Exon 2), Hyperuricosurie (SLC), Juvenile laryngeal paralysis 

& polyneuropathy (JLPP) 

Doorlooptijd: 1-2 weken 

 

 

Naast de nieuwe testen, zijn er voor een aantal bestaande testen en raspakketten 

wijzigingen doorgevoerd per 1 januari: 

8322 – Glycogen Storage Disease (GSD1)  

Nieuw ras, rasspecifieke mutatie: Duitse Pinscher 

 

8639 – Zeldzame B-locus varianten 

Nieuw ras: Husky - bh-allel 

 

8073 – Centronucleaire Myopathie (CNM)  

Wijziging: testmethode gewijzigd, testduur verkort naar 3-5 werkdagen voor Duitse Dog 

 

8443 – Hypomyelinisatie (Shaking Puppy Syndroom)  

Wijziging: testmethode gewijzigd, testduur verkort naar 3-5 werkdagen voor Weimaraner 

 

8133 – Neuronale Ceroid Lipofuscinose (NCL)  

Wijziging: testmethode gewijzigd, testduur verkort naar 3-5 werkdagen voor Australian Cattle Dog, 
Australian Shepherd, Miniature American Shepherd 

 

8634 – Combinatie Belgische en Hollandse Herder 

Wijziging: Testen voor Cardiomyopathie met Juveniele Mortaliteit (CJM) en CNS-Atrofie met 
Cerebellaire Ataxie (CACA) toegevoegd; nieuwe prijs €114,90 

 

8346 – Combinatie Chinese Naakthond 

Wijziging: Testen voor Canine Multiple System Degeneration (CMSD) en Neuronal Ceroid 
Lipofuscinosis (NCL) toegevoegd; nieuwe prijs €145,41 

 

8625 – Combinatie Collie 

Wijziging: Test voor Dermatomyositis (DMS) toegevoegd; nieuwe prijs €145,41 
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8676 – Combinatie Papillon/Phalène 

Wijziging: Test voor Factor VII deficiëntie (F7) toegevoegd in plaats van CDPA/CDDY; prijs blijft gelijk 

 

8514 – Combinatie Portugese Waterhond 

Wijziging: Test voor eo-PRA toegevoegd; nieuwe prijs €114,90 

 
8676 – Combinatie Tibetaanse Terriër 

Wijziging: Test voor Hypofysaire Dwerggroei toegevoegd; nieuwe prijs €130,15 

 


