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Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste 

gezondheidsprobleem bij rashonden en –katten. Het oplossen van 

dit probleem vraagt een integrale aanpak waarin dierenartsen een 

belangrijke rol spelen. Om de omvang van de problematiek te meten, 

zijn betrouwbare incidentiecijfers per ras nodig. PETscan is hét systeem 

dat landelijke monitoring van erfelijke aandoeningen en schadelijke 

raskenmerken bij honden en katten mogelijk maakt. Door als praktijk 

deel te nemen aan PETscan speelt u een grote rol in het verbeteren van de 

gezondheid van honden en katten. Deelname aan PETscan is voor u gratis. 



Werkwijze
1. Vanuit de patiëntenkaart klikt u de 

PETscan link aan.
2. U komt in de PETscan omgeving, waar 

het signalement van het dier en de 
consultdatum automatisch ingevuld zijn 
vanuit het praktijk management systeem.

3. U ziet de lijst van mogelijke diagnoses 
voor hond of kat ingedeeld op 
orgaansysteem.

4. U klikt de diagnose aan tot op het niveau 
waarop de patiënt kon worden opgewerkt.

5. Per consult kunt u meerdere diagnoses 
registreren.

6. De diagnose wordt vastgelegd in de 
patiëntenkaart en verstuurd naar de 
database van het ExpertiseCentrum 
Genetica Gezelschapsdieren, Faculteit 
Diergeneeskunde, Utrecht.

7. De data worden anoniem doorgegeven, 
het chipnummer van het dier wordt 
versleuteld, hiermee is de privacy van de 
eigenaar gewaarborgd.

8. Door deelname van veel klinieken uit 
heel Nederland kunnen vervolgens 
epidemiologische gegevens grootschalig 
worden geanalyseerd. 

Wat heeft u er aan?
• PETscan bevat alle diagnoses voor  

hond en kat. Zo krijgt u op uw scherm 
de actuele differentiële diagnose van uw 
patiënt als online geheugensteun.

• De noodzakelijke diagnostische tests 
worden weergegeven per diagnose. U 
heeft dus onder uw muisknop een  
beknopt protocol voor iedere patiënt.

•  PETscan bevat handige telefoonnummers 
voor het rapporteren van 
meldingsplichtige infectieziekten.

•  U legt uw diagnose gestandaardiseerd  
vast. Bij overdracht van de patiënt 
vermijdt dit misverstanden over de 
eindconclusie.

•  Het is in overleg mogelijk om PETscan 
gegevens van uw praktijk of keten te laten 
analyseren voor managementdoeleinden.

Meer informatie en aanmelden kan via  
onze website: www.uu.nl/ecgg/petscan.  
Voor vragen kunt u terecht bij ecgg@uu.nl


