
 
 
 
Geachte collega’s, 
 
In deze nieuwsbrief informeren we u over de feestdagen in december. Daarnaast kunt meer lezen over 
bloedtransfusies bij de kat en over Exercise Induced Collapse en over uitbreiding van ons genetische 
testaanbod. 
 
Feestdagen 
Het einde van 2016 komt al weer in zicht en dat betekent dat er weer enkele beperkte wijzigingen zijn 
aangaande openingstijden en ophaling van monsters door de koerier.  
 
Het laboratorium en kantoor in Nederland en Duitsland zijn gesloten op maandag 26 december. NOX 
(TNT) haalt op deze dag geen monsters op. 
 
Op 24 en 31 december werken wij zoals op een normale zaterdag. Materiaal dat wij op 24 december 
ontvangen gaat op 27 december door naar Duitsland. Materiaal dat wij op 31 december ontvangen gaat 
op 2 januari door naar Duitsland. 
 
Bloedtransfusie bij katten 
In toenemende mate worden in de praktijk bloedtransfusies bij katten toegepast. Er zijn een aantal 
zaken om op te letten wanneer het bloed van een bloeddonor wordt afgenomen. Zo dient de donor 
liefst boven de 4 kg te zijn en tussen 1 en 8 jaar oud te zijn. Het dier dient volledig gevaccineerd en 
ontwormd te zijn. Bij voorkeur is het een binnenkat. Daarnaast dienen infecties van met name 
Mycoplasma, FIV en FeLV uitgesloten te zijn. Let op: dieren die latent met FeLV zijn geïnfecteerd, 
komen negatief uit sneltesten of antigeentesten. Daarom dient FeLV met een PCR te worden getest. 
Daarnaast is de bloedgroep van donor en ontvanger van belang. Voor bloedtransfusies volstaat het 
om de serologische bloedgroep te weten. De bloedgroepen van de kat zijn A, B en AB. A is dominant 
over B. Bloedgroep AB is zeldzaam en het wordt aangenomen dat er een onbekend gen is dat de 
dominantie van A onderdrukt, waardoor AB ontstaat. Alle katten hebben van nature antistoffen tegen 
de bloedgroep die ze zelf niet hebben. Daarom dienen katten alleen bloed van dezelfde bloedgroep 
toegediend te krijgen. Katten met bloedgroep B hebben wel een sterkere reactie, waardoor deze 
dieren na transfusie met bloedgroep A-bloed een heftigere transfusiereactie ontwikkelen. Dieren met 
bloedgroep AB hebben geen antistoffen tegen A of B. Bloedgroep B vonden wij in eigen onderzoek 
vooral bij de Brits Korthaar (35%), Kartuizer (33%), Ragdoll (29%), Somali (18%), Pers (13%), Heilige 
Birmaan (9%), Maine Coon (5%) en Abessijn (2,7%), terwijl de Europese Korthaar voor praktisch 
100% bloedgroep A had (n=700). Voor fokdoeleinden is de genetische bloedgroepbepaling 
noodzakelijk, omdat katten met bloedgroep A wel het gen voor B kunnen dragen. 
 
Onderzoek EIC bij de Viszla 
Exercise Induced Collapse (EIC) is een neuromusculaire aandoening die bij Labrador Retrievers als 
eerste is beschreven. Verantwoordelijk is een autosomaal recessieve mutatie in het DNM1-gen, dat 
o.a. een rol speelt in de neurotransmissie. Deze mutatie is verder aangetoond bij Bobtail, Boykin 
Spaniel, Chesapeake Bay Retriever, Clumber Spaniel, Curly Coated Retriever, Duitse Staande 
Draadhaar en Welsh Corgi Pembroke. Symptomen worden opgewekt door 5-15 minuten inspanning of 
zware stress en bestaan uit spierzwakte, verkrampte gang en collaps. Meestal is vooral de 
achterhand aangedaan, maar de voorpoten kunnen ook meedoen. De dieren blijven bij bewustzijn, 
hoewel in zeldzame gevallen desoriëntatie of bewustzijnsverlies kunnen optreden. Een klinisch 
vergelijkbare aandoening komt voor bij Border Collies en aanverwante rassen. Deze zogenaamde 
Border Collie Collapse (BCC) berust echter niet op de EIC-mutatie, maar op een nog onbekende 
oorzaak. LABOKLIN heeft recent DNA-materiaal van Viszla’s gescreend op de EIC-mutatie en hieruit 
kwam naar voren dat de mutatie regelmatig voorkomt in het ras. Echter een bewijs voor het klinisch 
voorkomen van EIC in dit ras is er nog niet. Wanneer u een Viszla verdenkt van EIC, zouden we deze 
graag willen testen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nieuwe testen genetica 
Nieuwe testen hond  
We hebben weer enkele nieuwe testen beschikbaar voor honden:  

- 8172  - Nemalin Myopathie - Amerikaanse Bulldog  
Spieraandoening, waarbij typische staafvormige structuren in de spier ontstaan 
 

- 8578 - Panda White Spotting - Duitse herder 
Genetische test voor panda-achtige vlekken in de vacht 

 
- 8393 - van den Ende-Gupta Syndrom (VDEGS) - Fox Terrier, Toy Fox Terrier  

Misvormingen van het skelet, zoals verlengde tenen  
 

- 8394 - Raine Syndroom - Border Collie 
Skeletafwijking, die leidt tot sterfte enkele uren na geboorte 

 
Ook zijn er enkele nieuwe pakketten: 

- 8344 - MDR-1 gendefect + Degeneratieve Myelopathie exon 2 - Australian Shepherd, Border 
Collie, Elo, Duitse Herder, Langharige Whippet, McNab, Old English Sheepdog, Schotse 
Herdershond, Shetland Sheepdog, Silken Windhound, Wäller, Witte Herder 
 

- 8346 - PLL + prcd-PRA + rcd4-PRA + DM exon 2 - Chinese Naakthond 
 

- 8291 - Haarlengte I+II - Afghaanse Windhond, Akita Inu, Alaska Malamute, Chow Chow, 
Eurasier, Siberische Husky, Praagse Rattler, Samojeed  

 
Nieuwe testen kat  

- 8395 - Primair Erfelijk Glaucoom (PCG) - Siamees 
Een genetische oorzaak voor glaucoom bij de Siamees 

 
- 8465 - Head Defect - Burmees 

Voorheen werd deze test via een partnerlaboratorium gedaan, vanaf heden bij LABOKLIN 
 
Nieuwe testen paard 

- 8248 - Androgen-Insensitivity-Syndrome (AIS) - Quarter Horse 
Gemuteerde receptor, waardoor bepaald hormoontransport niet goed verloopt  
 

- 8501 – Hydrocephalus - Fries paard 
Genetische oorzaak van hydrocephalus/waterhoofd 

 
 Daarnaast is er een nieuw combinatiepakket voor genetische aandoeningen bij paarden: 

- 8300 - 4-panel Test (GBED, HERDA, HYPP, EMH)  
 
 
 
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 
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