
 
 
 
Geachte collega’s, 
 
In deze nieuwsbrief vindt u de feestdagenregeling voor eind december en ons nieuwe boekje met 
testinformatie! Daarnaast is er een interessante clinical case en meer over een nieuwe PCR test bij 
(koi)karpers. LABOKLIN zal op 30 november aanwezig zijn met een stand op het Konijnen & 
Knaagdieren Symposium in Arnhem, waarover meer. Veel leesplezier!  
 
NIEUW! Boekje met testinformatie 
Met trots presenteren we onze “Directory of tests”, een handig informatieboekje met 
achtergrondinformatie over al onze testen. U vindt hierin onder andere achtergrondinformatie over 
ziekten, de diersoorten waarvoor een bepaalde test aangevraagd kan worden en welk monstermateriaal 
hiervoor ingestuurd kan worden en testinterpretatie. Via deze link kunt u het boekje downloaden! 
https://nl.laboklin.info/wp-content/uploads/LVZ_Allgemein_E_2019.pdf 
 
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 Ophaling monsters 
door NOX 

Openingstijden LABOKLIN 
(Nederland en Duitsland) 

23 december / Maandag Ja 8-19 uur 

24 december / Dinsdag Nee 9-13 uur 

25 december / Woensdag Nee Gesloten 

26 december / Donderdag Nee Gesloten 

27 december / Vrijdag Ja 8-19 uur 

28 december / Zaterdag - 9-13 uur 

   

30 december / Maandag Ja 8-19 uur 

31 december / Dinsdag Nee 9-13 uur 

1 januari / Woensdag Nee Gesloten 

2 januari / Donderdag Ja 8-19 uur 

 
Clinical case 
In samenwerking met LABOKLIN schreef Ondřej Škor - DVM PhDc Dipl.ECVIM-CA (oncology) MRCVS 
- een interessante clinical case. Het betreft een twee jaar oude Tsjechoslowaakse wolfhond met een 
weke delen zwelling ter hoogte van de rechter carpus. U vindt de case via de volgende link: 
https://laboklinmailing.com/uploads/Clinical_Case.pdf 
 
PCR Carp Edema Virus 
Vanaf heden hebben we een PCR voor het Carp Edema Virus (CEV). Dit virus veroorzaakt “koi sleepy 
disease” met o.a. huidlaesies met oedemen, lethargie en verschijnselen van hypoxie. Het virus geeft 
waarschijnlijk ook immunosuppressie met secundaire bacteriële, virale, parasitaire en schimmelinfecties 
tot gevolg. Differentiaal diagnostisch kan worden gedacht aan Koi Herpes Virus (KHV), Spring Viraemia 
of Carp Virus (SVCV), ectoparasieten en teveel organische stoffen in het zwemwater. Het beste 
monstermateriaal voor de PCR voor CEV is een biopt van de kieuwen. De kosten zijn €34,10 excl. BTW 
en in combinatie met KHV-PCR €50,60 excl. BTW. 
 
Konijnen en Knaagdieren Symposium 
Op zaterdag 30 november organiseert Proveto voor de veertiende keer het Konijnen & Knaagdieren 
Symposium. In een aansprekend programma zullen nationale en internationale sprekers ingaan op 
diverse onderwerpen gerelateerd aan deze kleine herbivoren. Plaats van handeling is de koninklijke 
Burgers’ Zoo in Arnhem. LABOKLIN zal met een stand aanwezig zijn. Kom gerust even bij ons langs! 
Meer informatie vindt u op www.proveto.nl. 
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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 
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