
 
afkorting onderzochte  

afwijking(en) 
soort onder 
zoek 

Geel = beschikbaar voor 
X      = verplicht in 
fokreglement 

Laboklin 
combi 

Laboklin 
losse test 

VHL 
Combi 

VHL 
losse test 

Overige kosten 

Groot Midden Dwerg Toy 

 

 
 
HD Heup 

Dysplasie 
röntgenfoto + 
beoordeling 
RvB X        nvt   nvt   nvt   nvt  

kosten röntgenfoto('s) + beoordeling 
Rutger Stichting  

ED Elleboog 
Displasie 

röntgenfoto + 
beoordeling 
RvB          nvt   nvt   nvt   nvt  

kosten röntgenfoto('s) + beoordeling 
RvB  

PL Patella luxatie klinisch 
onderzoek door 
dierenarts   X X X  nvt   nvt   nvt   nvt  

kosten onderzoek dierenarts  

ECVO Progressieve 
Retina Atrofie 

Cataract 

Entropion 
Distichiasis 

klinisch 
onderzoek door 

ECVO 

geaccrediteerde 
dierenarts 

X X X X  

 nvt   nvt   nvt   nvt  kosten ECVO gecertificeerde dierenarts, 
ca. € 50,00  

PRA 
prcd 

Progressieve 
Retina Atrofie 
(prcd) 

DNA (bloed of 
speeksel)¹   X X X 

 € 130,15  

 € 78,81  

 € 165,17 
incl. een 
aantal 

andere 
testen ³  

 €  50,19  
identificatie en verzending door 
dierenarts  

NE Neonatale 
Encefalopathie 

DNA (bloed of 
speeksel)¹ 

X        € 60,50   €  50,19  
identificatie en verzending door 
dierenarts  

vWD von 
Willebrand 
Disease (type 

1) 

DNA (bloed of 
speeksel)¹ 

X        € 60,50   €  50,19  

identificatie en verzending door 
dierenarts  

PRA 
rcd4 

Progressieve 
Retina Atrofie 
(rcd4) 

DNA (bloed of 
speeksel)¹          € 60,50   €  50,19  

identificatie en verzending door 
dierenarts  

DM Degeneratieve 
Myelopathie 

(exon2) 

DNA (bloed of 
speeksel)¹          € 78,81   €  50,19  

identificatie en verzending door 
dierenarts  

 

  



 
afkorting onderzochte  

afwijking(en) 
soort onder 
zoek 

Geel = beschikbaar voor 
X      = verplicht in 
fokreglement 

Laboklin 
combi 

Laboklin 
losse test 

VHL 
Combi 

VHL 
losse test 

Overige kosten 

Groot Midden Dwerg Toy 

 

 
 
MH Maligne 

Hyperthermie 
DNA (bloed 
of 
speeksel)¹ 

        
 -  

 €   60,50  
    

 €   50,19  
identificatie en verzending door 
dierenarts  

GM2 Gangliosidose DNA (bloed 

of 

speeksel)¹ 

        

 -  

 €   60,50  

  

 €   50,19  

identificatie en verzending door 

dierenarts  

MTC Macrothrombo 
cytopenie 

DNA (bloed 
of 
speeksel)¹ 

  

       -  
 €   60,50  

  
 -  

identificatie en verzending door 
dierenarts  

ISO2006 genetisch profiel DNA (bloed 

of 
speeksel)¹ 

        
 -  

 €   42,70  
    

 €   47,65  

identificatie en verzending door 

dierenarts  

¹ afhankelijk van eisen van het laboratorium en excl. kosten dierenarts voor afname bloed/speeksel en identificatie 
² exclusief indien gewenst certifica(a)t(en) 
³ Hypocatalasie, Heuplaxiteit 1, Heuplaxiteit 2, Gangliosidose GM2, type II, von-Willebrands Disease Type 2, Hyperuricemie (HUU) 

Aan genoemde prijzen / testcombinaties kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd vooraf via uw dierenarts. Prijzen per 01-01-2020 

versie 13 januari 2020 – W. Idema – A.J. Gorlee 

 


