Werkwijze afname & verzenden ACTH-bepaling
1.
2.
3.
4.
5.

Neem een bloedmonster af (kunststof EDTA-buis)
Bewaar het bloedmonster altijd koel
Centrifugeer bij voorkeur zo snel mogelijk en pipetteer het plasma af
Verzend het gekoelde of ingevroren plasma binnen 24 uur naar de GD (overnacht).
Indien afcentrifugeren niet mogelijk is, is insturen van EDTA-volbloed ook een mogelijkheid.
Volbloed mag echter niet bevriezen (dit geeft hemolyse, hetgeen invloed heeft op het resultaat)!

Extra toelichting
• Kan op elk moment van de dag worden afgenomen
• Fluctuaties in de ACTH concentraties kunnen evt. worden opgevangen door twee monsters te
mengen die 15 minuten na elkaar zijn afgenomen
• Een ACTH-conserveringsmiddel (bv. aprotinine) is niet nodig
• Plasma koelen of invriezen
• Volbloed wèl koelen maar NIET invriezen i.v.m. hemolyse. Het bloedbuisje ook niet direct
tegen een bevroren koelelement aanleggen (in b.v. piepschuim doosje mag wel)
• Acute pijn en/of stress (bv. acute hoefbevangenheid) kunnen ook leiden tot een (tijdelijk)
verhoogde ACTH-spiegel

Werkwijze insturen PPID-actie
Digitaal inschrijven
•
•
•
•
•

•

Ga naar VeeOnline en maak een nieuwe inschrijving aan
Kies voor de bepaling PPID/ACTH (artikelnummer 11563 (plasma) of 10217 (volbloed)) er
verschijnt vervolgens een pop-up
Om in aanmerking te komen voor het actietarief, dient u de link in de pop-up te openen
(opent in een nieuw venster) en de vragenlijst in te vullen
Rondt uw inschrijving in VeeOnline af en vul het inschrijfnummer dat hierna wordt
weergegeven in op de vragenlijst
Het inschrijfnummer is essentieel om de koppeling te kunnen maken tussen de vragenlijst
en de uitslag
Klik vervolgens op ‘Registreren‘

Inschrijven met formulier (voucher)
• Vul gegevens dierenartspraktijk (incl. DAP nr.) en gegevens paard/pony op de voucher in
• Vergeet niet ook hier de vragenlijst onderaan in te vullen
• Verstuur uw monster met de ingevulde voucher, u hoeft hier geen regulier inzendformulier bij te
voegen

Voor achtergrondinformatie en interpretatie van uitslagen:
• GD: www.gddiergezondheid.nl/ppid of bel 0900-1770, optie 5 (paard)
• Voor aanvullende informatie over behandelen van PPID en het downloaden van diverse
ondersteunende materialen kijk op www.support.boehringer.nl/prascend

