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*** NIEUWE TESTEN HOND ***
8781 – Congenitale Idiopathische Mega-oesophagus (CIM) - Standaard €63,04 - Leden
rasvereniging €48,81
Ras: Duitse Herder
Doorlooptijd: 1-2 weken
Toelichting: De gevonden variant is een risicofactor voor het ontwikkelen van mega-oesophagus. Dit
betreft een verlamming/verwijding van de slokdarm, waardoor voedsel niet goed naar de maag kan
worden getransporteerd. Naast deze genetische variant, spelen ook andere risicofactoren een rol.
Reutjes ontwikkelen bijvoorbeeld twee keer zo vaak mega-oesophagus dan teefjes.
8788 – Inflammatoire Myopathie (IM) - Standaard €63,04 - Leden rasvereniging €48,81
Ras: Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Doorlooptijd: 1-2 weken
Vererving: autosomaal recessief
8779 – Xanthinurie Type II - Standaard €63,04 - Leden rasvereniging €48,81
Ras: Cavalier King Charles Spaniel, Dashond, Engelse Toyterriër, Manchester Terriër
Doorlooptijd: 1-2 weken
Toelichting: Xanthinurie is een afwijking is het purinemetabolisme. Type II xanthinurie wordt veroorzaakt
door een defect in het MOCOS-gen, waardoor te veel xanthine in de urine wordt uitgescheiden. Xanthine
is slecht oplosbaar, dus dit vormt een risico op de vorming van kristallen en stenen in de urinewegen.
Ongemak bij het plassen, vaker plassen, bloed in de urine en verstoppingen zijn typische symptomen.
Het risico voor de vorming van xanthinekristallen en -stenen bestaat uit een purine-arme voeding en
zorgen voor veel wateropname.
8772 – Cerebellaire Ataxie (CA) * - Standaard €73,21 - Leden rasvereniging €58,98
Ras: Spinone Italiano
Doorlooptijd: 4-6 weken
Toelichting: CA is een progressieve aandoening waarbij de kleine hersenen (cerebellum) aangetast
worden. Typische verschijnselen zijn o.a. doorschietende bewegingen (hypermetrie), ongecoördineerde
bewegingen (ataxie) en verstoord evenwicht. Gewoonlijk begint dit op een leeftijd van 4 maanden. Op
een leeftijd van gemiddeld 1 jaar zijn de symptomen vaak zodanig erg dat euthanasie de enige uitweg
is.
8780 – Cone Degeneration (CD) - Standaard €63,04 - Leden rasvereniging €48,81
Ras: Duitse Staande Korthaar
Doorlooptijd: 1-2 weken
Toelichting: Bij CD verliezen de kegeltjes (cones) in het netvlies hun functie. De kegeltjes zijn belangrijk
om te kunnen zien in lichte omstandigheden. CD leidt daarom tot een verminderd zicht overdag en wordt
daarom ook dagblindheid genoemd.
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8773 – BBS2-PRA - Standaard €63,04 - Leden rasvereniging €48,81
Ras: Shetland Sheepdog
Doorlooptijd: 1-2 weken
Toelichting: Naast CNGA1-PRA is nu een tweede genetische variant van PRA bij dit ras bekend: BardetBiedl Syndroom 2 (BBS2). BBS2-PRA uit zich in eerste instantie door nachtblindheid op een leeftijd van
ongeveer 8-10 jaar. Later treedt ook dagblindheid op en mogelijk staar (cataract). BBS2 kan ook
gepaard gaan met een afwijkende stand van de neus, een afwijkende structuur van de vacht en
afwijkingen aan de tanden.
8768 – Spongiforme Leuko-Encephalomyelopathie (SLEM) * - Standaard €73,21 - Leden
rasvereniging €58,98
Ras: Border Terriër
Doorlooptijd: 4-6 weken
Toelichting: SLEM – ook wel shaking puppy syndrome genoemd – is een zenuwaandoening waarbij de
isolerende laag rond de zenuwen (myeline) in de witte stof van de hersenen wordt aangetast. Dit leidt
tot een slechte geleiding van zenuwimpulsen. De eerste symptomen treden al op als de pups beginnen
te staan en lopen, maar soms op 10-12 weken leeftijd. Onder andere incoördinatie, tremoren en
toevallen vallen op. De ernst van de symptomen is variabel. Daarom is het vermoeden dat ook
omgevingsfactoren een rol spelen bij het ontstaan en de ernst van de symptomen. Meestal worden de
symptomen zo ernstig dat de pups geëuthanaseerd moeten worden.

*** NIEUWE RASPAKKETTEN HOND ***
8783 – Combinatie Barbet - €106,77
Testen: Progressieve retina atrofie (prcd-PRA)*, ziekte van von Willebrand type I (vWD1), D-locus d1
(verdunning), K-locus
Doorlooptijd: 1-2 weken
8785 – Combinatie Cairn Terriër - €106,77
Testen: Craniomandibulaire osteopathie (CMO), globoid cel leukodystrofie (ziekte van Krabbe),
macrothrombocytopenie (MTC), pyruvaatkinase deficiëntie (PK)
Doorlooptijd: 1-2 weken
8784 – Combinatie Chesapeake Bay Retriever - €106,77
Testen: Degeneratieve myelopathie (DM exon 2), exercise induced collapse (EIC), progressieve retina
atrofie (prcd-PRA)*
Doorlooptijd: 1-2 weken
8782 – Combinatie Duitse Staande Korthaar - €106,77
Testen: Acral mutilation syndroom (AMS), exfoliatieve cutane lupus erythematosus (ECLE), junctional
epidermolysis bullosa (JEB), ziekte van von Willebrand type 2 (vWD2)
Doorlooptijd: 1-2 weken
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Naast de nieuwe testen, zijn er voor een aantal bestaande testen en raspakketten
wijzigingen doorgevoerd per 1 juli:
8492 – Protein Losing Nephropathy (PLN)
Nieuw ras: Airedale Terriër
8157 – Erfelijk Cataract (HSF4)
Nieuw ras, rasspecifieke mutatie: Griffon Korthals
8269 – Hereditary Deafness (EOAD)
Nieuw ras, rasspecifieke mutatie: Rhodesian Ridgeback
8449 – Hereditary Ataxia (HA)
Nieuw ras, rasspecifieke mutatie: Noorse Elandhond
8624 – Combinatie Australian Shepherd en Miniature American Shepherd
Wijziging: Test voor Hyperuricosurie (HUU/SLC) toegevoegd; prijs blijft €111,85
8678 – Combinatie Grote Zwitserse Sennenhond
Wijziging: Test voor D-locus d1 (verdunning) toegevoegd; nieuwe prijs is €111,85
8499 – Combinatie Lagotto Romagnolo
Wijziging: Test voor Hyperuricosurie (HUU/SLC) toegevoegd; prijs blijft €111,85
8679 – Combinatie Tibetaanse Terriër
Wijziging: Test voor PRA3 toegevoegd; prijs blijft €111,85
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