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*** NIEUWE TESTEN HOND *** 
8809 – Factor-XI-Deficiëntie - Standaard €63,04 – Leden rasvereniging €48,81 

Ras: Kerry Blue Terriër 

Doorlooptijd: 1-2 weken 

Toelichting: sommige honden die lijden aan deze aandoening hebben een ernstig verhoogde 
bloedingsneiging na de operatie welke lang kan aanhouden. Spontane bloedingen treden zelden op en 
sommige honden hebben helemaal geen symptomen. 

 

8819 – Maxillary Canine Tooth Mesioversion (MCM) - Standaard €63,04 – Leden rasvereniging 
€48,81 

Ras: Shetland Sheepdog 

Doorlooptijd: 1-2 weken 

Toelichting:  deze aandoening leidt tot een kleinere lichaamsgrootte en afwijkende stand van de 
hoektanden van de bovenkaak (maxilla). Eén of beide hoektanden kunnen aangedaan zijn en 
verschoven zijn richting de neus. Dit kan leiden tot verschillende aandoeningen wat als gevolg kan 
hebben dat de tand verwijderd moet worden of repositie van de tand uitgevoerd moet worden.  
 

*** NIEUWE RASPAKKETTEN HOND *** 
Beschikbaar per 1 januari 2023 

8815 – Combinatie Basenji - €97,61 

Testen: Fanconi syndroom, progressieve retina atrofie (Bas-PRA1), pyruvaatkinase deficiëntie (PK) 

 

8817 – Combinatie Curly Coated Retriever - €111,85 

Testen: Degeneratieve myelopathie (DM exon 2), exercise induced collapse (EIC), glycogen storage 

disease (GSDIIIa), progressieve retina atrofie (cord1-PRA) 

 

8741 – Combinatie Gordon Setter - €97,61  

Testen: Hereditary ataxia (HA), neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL), progressieve retina atrofie (rcd4-
PRA) 

 

8812 – Combinatie Nova Scotia Duck Tolling Retriever - €111,85  

Testen: Cerebellaire degeneratie en myositis complex (CDMC), chondrodysplasie (CDPA) en -dystrofie 
(CDDY) (IVDD-risk), cleft lip/palate and syndactyly (CLPS), collie eye anomaly (CEA)*, progressieve 
retina atrofie (prcd-PRA)* 

 

8813 – Combinatie Weimaraner - €97,61 

Testen: Degeneratieve myelopathie (DM Exon 2), hypomyelinisatie (shaking puppy syndroom) (SPS), 
spinal dysraphism (NTD) 

 

8814 – Combinatie Zwitserse Witte Herder - €97,61 

Testen: Degeneratieve myelopathie (DM exon 2), hypofysaire dwerggroei, MDR1-genvariant 
(ivermectineovergevoeligheid) 

 

Naast de nieuwe testen, zijn er voor een aantal bestaande testen/pakketten 
wijzigingen doorgevoerd: 

 



 
HOND 

8119 – Ziekte van Von Willebrand type 1 

Nieuwe rassen: Ierse Setter, Ierse (rood-witte) Setter 

 

8449 – Hereditary Ataxia  

Nieuwe rassen: Australian Shepherd, Miniature American Shepherd 

Let op: andere mutatie dan andere rassen 

 

8191 – Startle Disease  

Nieuwe rassen: Australian Shepherd, Miniature American Shepherd 

Let op: andere mutatie dan andere rassen 

 

8537 – Spinocerebellaire Ataxie (SCA)  

Nieuw ras: Patterdale Terriër 

 

8269 – Erfelijke Doofheid  

Nieuw ras: Beauceron 

Let op: andere mutatie dan andere rassen 

 

Ingangsdatum 1 januari 2023: 

8694 – Combinatie Bulldog 

Wijziging: Test voor Robinow-like-syndroom (DVL2) toegevoegd; nieuwe prijs €111,85 

 

8628 – Combinatie Labrador Retriever 2 

Wijziging: Test voor Alexander Disease vervangen door Maculaire Corneadystrofie (MCD); prijs 
ongewijzigd 

 

8652 – Combinatie Shetland Sheepdog 

Wijziging: Test voor BBS2-PRA toegevoegd; prijs ongewijzigd 

 

8661 – Combinatie Welsh Corgi 

Wijziging: Test voor CDPA/CDDY verwijderd; nieuwe prijs €106,77 

 

 


