
Hoe werkt de PETscan?
Om te weten welke ziekten per ras voorkomen, moeten diagnoses uit de eerstelijnspraktijken landelijk worden gebundeld. Om dat 
mogelijk te maken is een aankliksysteem gemaakt waarin binnen enkele seconden stapsgewijs de diagnose kan worden vastgelegd in de 
praktijkadministratie. Uitgaande van het orgaansysteem en de anatomische locatie van het probleem, kan de diagnose zover als  
mogelijk worden aangeklikt. Zo ontstaat een gestandaardiseerde ziekteregistratie, die tussen praktijken landelijk identiek is. Ook het ras 
kan worden aangeklikt via een complete lijst die samen met de Raad van Beheer is opgesteld, waardoor ook de koppeling met het ras 
wordt gestandaardiseerd.

Welke voordelen biedt de PETscan?
Dankzij de registratie van het chip- en transpondernummer van het dier, het ras, het geslacht, de geboortedatum en de diagnose kan  
worden nagegaan hoe ziekten over raspopulaties zijn verdeeld, vergeleken met kruisingen. Ook kunnen de verschillen in gezondheid  
tussen dieren met en zonder stamboom in kaart gebracht worden. Als een DNA diagnostiek bij fokdieren wordt ingezet, kan men  
klinische ziekten snel terugdringen zonder de genetische variatie in de populatie te verkleinen. Dit systeem draagt actief bij tot het  
bestrijden van erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken.

PETscan in Viva 3 Online?
Corilus heeft in nauwe samenwerking met PETscan deze koppeling in Viva 1.0 en Viva 3 Online geïmplementeerd. Indien u  
toestemming geeft om de diagnostische gegevens uit uw praktijk in de centrale database op te nemen, dient u een samenwerkings- 
overeenkomst af te sluiten met het Expertisecentrum van de Faculteit Diergeneeskunde. Uw gegevens komen daarna direct in de  
beveiligde database terecht. Na ontvangst van deze overeenkomst kan Corilus deze module onmiddellijk in Viva activeren.

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn de grootste schadeposten voor het welzijn van rashonden en -katten. De faculteit 
Diergeneeskunde heeft samen met de KNMvD, Vetbase en enkele softwareleveranciers, waaronder Corilus, de PETscan ontwikkeld. 
Een effectief meetsysteem om deze problemen in kaart te brengen met goede incidentiecijfers per ras en een DNA diagnostiek.
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