Geachte collega’s,
In april zal LABOKLIN op twee congressen aanwezig zijn en hebben we te maken met een aantal
feestdagen. We informeren u wat dit betekent voor onze openingstijden. Daarnaast leest u over
allergietesten en is een artikel over Sarcoptes bijgevoegd. Veel leesplezier!
Voorjaarsdagen 2019
LABOKLIN zal op 10-12 april aanwezig zijn op de Voorjaarsdagen 2019 in Den Haag. Kom langs bij
onze stand en maak kans op een leuke prijs!! Zo kunt u zich ook meteen op de hoogte stellen van alle
nieuwtjes.
ICARE congres
Van 28 april t/m 2 mei vindt in London ICARE plaats: het belangrijkste Europese veterinaire congres
voor vogels en bijzondere dieren. LABOKLIN heeft een zeer breed testaanbod voor een scala aan
bijzondere dieren en is aanwezig op ICARE met een stand en met meerdere lezingen door collega’s
Rachel Marschang en Kim Heckers. Kom zeker even langs bij de stand mocht u dit congres bezoeken!

Feestdagen
De komende maanden hebben we te maken met meerdere feestdagen. Dit kan gevolgen hebben voor
de ophaling van monsters door de koerier, onze openingstijden en doorlooptijden van testen.
-

Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) is het laboratorium in Duitsland gesloten. Het Nederlandse
lab is wel gewoon geopend.

-

Op maandag 22 april (2e Paasdag) worden geen monsters opgehaald door NOX. De laboratoria
in Nederland en Duitsland zijn gesloten.

-

Op zaterdag 27 april (Koningsdag) is het laboratorium in Nederland gesloten. Monsters worden
wel opgehaald op vrijdag 26 april; deze worden op maandag 29 april verwerkt.

-

Op donderdag 30 mei (Hemelvaart) worden geen monsters opgehaald door NOX. De
laboratoria in Nederland en Duitsland zijn gesloten.

-

Op maandag 10 juni (2e Pinksterdag) worden geen monsters opgehaald door NOX. De
laboratoria in Nederland en Duitsland zijn gesloten.

Het voorjaar: tijd om te denken aan allergietesten
Het pollenseizoen is dit jaar al vroeg begonnen en dieren met atopie op basis van een pollenallergie
kunnen daarom al enige tijd klachten vertonen. Paarden krijgen weer meer te maken met insecten, zoals
Culicoides spp., nu het warmer wordt. Wanneer er een verdenking voor atopie bestaat, kan middels
bloedonderzoek hier meer zekerheid over worden verkregen. Op basis van de testuitslagen kan een
hyposensibilisatie/ASIT (allergeen specifieke immuuntherapie) worden gestart gericht tegen de
specifieke allergenen waarop een positieve reactie is gevonden. Hoewel de kosten voor een ASIT
misschien hoog lijken, is het op lange termijn niet duur in vergelijking met andere therapieën. Doordat
er vrijwel geen bijwerkingen zijn, is het voor het dier ook nog eens gunstiger. Voor een compleet
overzicht van ons aanbod van allergie-gerelateerde testen, kunt contact met ons opnemen.

Sarcoptes
Onder het kopje Nieuwsbrieven kunt u een artikel lezen over Sarcoptes, geschreven door Carmen
Lorente Méndez, als European Specialist in Veterinary Dermatology werkzaam voor LABOKLIN naast
haar werk als dermatologe in haar kliniek in Madrid.

Zoekt u antwoorden? Ons team staat voor u klaar. U kunt ons bereiken via telefoon en e-mail.
Met vriendelijke groet,
Team LABOKLIN Nederland
085 – 489 05 80
service.nl@laboklin.com

