
Toelichting DNA Gentest voor PRA 
 

Vanaf 1 oktober 2008 biedt de Ruhr-Universität-Bochum de directe gentest voor gPRA 
aan. De diagnostiek is 100% nauwkeurig. Voor fokdoeleinden kunnen PRA vrije  (++) 
onderscheiden worden van PRA dragers (+-) en van PRA lijders (--).  
De kosten bedragen € 66,-. De rekening wordt u tezamen met de uitslag toegezonden. 

Wat moet u doen ? 
 
Overhandig het (deels ingevulde) formulier aan uw eigen dierenarts en vraag hem om 
ofwel: 

1. Bloedmonsters 

Voor een goed resultaat heeft het sterk de voorkeur om de test te doen met 
bloedmonsters. Hiervoor in ieder geval 2 EDTA-buisjes bloed insturen, bij voorkeur 5 ml 
ieder, maar als het niet lukt zoveel bloed af te nemen, dan 2 monsters van ieder 4 of 
desnoods 3 ml.  

ofwel 

2. Mouthswab (uitstrijkje van het wangslijmvlies) 

Als het te moeilijk of onmogelijk is om bloedmonsters te nemen (bijv. bij puppies) kunt u 
uw dierenarts vragen minimaal 3 swabs te nemen en deze op te sturen. Belangrijk hierbij 
is dat niet alleen speeksel, maar ook een klein beetje weefsel op een wattenstaafje wordt 
verzameld. Daarvoor moet met een schoon en droog wattenstaafje minstens 10x stevig 
over de binnenkant van de wang gewreven worden. Er moeten per hond of pup 3 of 
meer monsters worden afgenomen, elk apart verpakt in een Zip-Lock zakje of een droog 
kunststof buisje, waarop duidelijk de naam van de betreffende hond is geschreven. 

Verder dient u bij te sluiten: 

3. Een kopie van de originele stamboom. 

4. Het ingevulde en ondertekende onderzoeksformulier. 

Alles samen onder vermelding “Priority” verzenden naar: 
Ruhr-Universität 
Human Genetics 
Dr.Gabriele Dekomien 
Universitätsstrasse 150 
D-44801 Bochum- Germany 

Belangrijk:  
Bloedmonsters en/of swabs bij voorkeur aan het begin van de week laten afnemen en 
versturen zodat deze snel ter plaatse zijn. Sticker met naam van de hond op ieder 
bloedmonster en/of iedere swab plakken. 

  


