Geachte collega’s,
In deze laatste (beknopte) nieuwsbrief van 2019 vindt u onder het kopje ‘Kort nieuws’ een aantal
diagnostische updates en nieuwe testen. Verder presenteren we u de resultaten van de genetische test
voor PSSM type 1 bij verschillende paardenrassen. Daarnaast vindt u in deze brief nogmaals de
feestdagenregeling voor eind december met betrekking tot de ophaling van monsters en onze
openingstijden. Veel leesplezier!
Kort nieuws
- Vanaf heden bieden we een PCR aan voor Rickettsia spp. De nieuwe test detecteert alle
Rickettsia species. Differentiatie is momenteel niet mogelijk. De test kost €34,10 excl. BTW en
kan worden uitgevoerd op EDTA-bloed, een huidbiopt of op teken. Het testnummer is 8455.
- Voortvloeiend uit deze nieuwe PCR zijn er ook twee nieuwe PCR-profielen in ons aanbod.
Het nieuwe PCR-profiel “Tekenprofiel IV” omvat PCR’s voor Anaplasma phagocytophilum,
Babesia, Borrelia, TBE-virus en Rickettsia spp. en kost €77,00 excl. BTW. De test kan worden
uitgevoerd op teken; het testnummer is 8466.
Het nieuwe PCR-profiel “Vlooien kat“ bestaat uit PCR’s voor hemotrofe Mycoplasma (inclusief
differentiatie), Rickettsia spp. en Bartonella henselae. De kosten bedragen €66,00 excl. BTW
en de test kan worden gedaan op EDTA-bloed of op vlooien. Het testnummer is 8515.
- Vanwege de ingebruikname van een nieuw apparaat zijn de referentiewaarden voor de
stollingstijden PT, APTT en TT voor hond en kat iets bijgesteld.
- Door een aanpassing in de testmethode voor de bepaling van trombocyten-antilichamen, is ook
hier de referentiewaarde aangepast.
- LABOKLIN wil alle bezoekers van de stand op het konijnen en knaagdieren symposium hartelijk
bedanken voor hun bezoekje!
Resultaten PSSM testen
Polysaccharide-Storage Myopathy (PSSM) type 1 is een erfelijke stapeling van suikers in de myocyten
bij paarden. De oorzaak is een mutatie in het glycogeensynthase-1-gen. De klinische symptomen zijn
die van spierbevangenheid en omvatten niet willen bewegen, spiertrillingen, spierstijfheid, zweten,
wisselende kreupelheid en immobiliteit. PSSM wordt autosomaal dominant vererfd. Dit betekent dat ook
heterozygote dragers (genotype N / PPSM) een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van
symptomen; homozygoten (genotype PSSM / PSSM) hebben wel ernstigere symptomen dan
heterozygoten. Behalve voor fokdoeleinden kan de test ook worden gebruikt voor diagnostiek, hoewel
een negatieve uitslag PSSM niet uitsluit. Er zijn namelijk meer typen PSSM die momenteel nog niet
betrouwbaar genetisch te testen zijn, hoewel er wel testen worden aangeboden. LABOKLIN heeft in een
groot deel van Europa het patent op de genetische test voor PSSM type 1. De resultaten van de testen
per ras ziet u in het diagram.

Feestdagenregeling
Eind december zullen de openingstijden van onze laboratoria en ophaling van monsters door de koerier
wat anders zijn vanwege de kerstdagen en oud & nieuw. Houd hiermee ook rekening bij de verzending
van monsters. Op 24 en 31 december werken we als op een zaterdag. Vanaf 2 januari werken we weer
regulier. Hieronder vindt u het complete overzicht.
Datum / Dag
23 december / Maandag
24 december / Dinsdag
25 december / Woensdag
26 december / Donderdag
27 december / Vrijdag
28 december / Zaterdag

Ophaling monsters
door NOX
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
-

Openingstijden LABOKLIN
(Nederland en Duitsland)
8-19 uur
9-13 uur
Gesloten
Gesloten
8-19 uur
9-13 uur

30 december / Maandag
31 december / Dinsdag
1 januari / Woensdag
2 januari / Donderdag

Ja
Nee
Nee
Ja

8-19 uur
9-13 uur
Gesloten
8-19 uur

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

