Geachte collega’s,
De herfst is begonnen en daarmee samen valt de piek voor ACTH-bepalingen bij het paard in het kader
van PPID. In deze nieuwsbrief vindt u enkele korte nieuwsberichtjes onder het gelijknamige kopje Kort
nieuws. LABOKLIN zal verder aanwezig zijn met een stand op het Konijnen & Knaagdieren Symposium,
waarover meer. Daarnaast vindt in deze brief een overzicht van ons uitgebreide pathologieteam en een
update op het gebied van genetische testen. Veel leesplezier!
Kort nieuws
- De CPSE test is weer geleverd en kan weer worden aangevraagd!
- De Thyreoglobuline-antistoffen voor honden worden vanaf heden bepaald met een ELISA. Het
grote voordeel is dat de ELISA betrouwbaarder is en dat de nieuwe test een kwantitatief
resultaat geeft. De nieuwe doorlooptijd is 2-4 werkdagen. De prijs is onveranderd.
- De inschrijving voor de ESAVS cytologie cursus, welke plaatsvindt van 1 t/m 6 juni 2020, is
geopend. De cursus wordt gegeven in Luxemburg, dus de reis is niet al te lang vanuit
Nederland. Principal course master is klinisch patholoog Francesco Cian (diplomate ECVCP,
FRCPath, MRCVS), werkzaam bij Battlab-LABOKLIN (UK).
- Zoals u wellicht heeft gelezen op onze website www.laboklin.nl, zullen voor exportcertificaten
vanaf heden €11 certificaatkosten in rekening worden gebracht vanwege de toegenomen
kosten voor maken en verzenden van deze documenten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
honden die getest moeten worden op bepaalde infectieuze aandoeningen voor export naar het
buitenland. Dit geldt niet voor de certificaten van de rabiëstiter, deze zijn inbegrepen in de prijs.
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.
Onze pathologen
LABOKLIN beschikt over een groot team van pathologen met specialisaties in alle verschillende
gebieden: van maagdarmkanaal tot beenmerg, huid of hart, en van honden en katten tot vogels en
reptielen. De histologische onderzoeken die u inzendt, worden doorgaans in het Nederlands
gerapporteerd door onze patholoog Cynthia de Vries, diplomate van het European College of
Veterinary Pathologists. Cytologische verslagen worden doorgaans in het Nederlands gerapporteerd
door René van der Luer, veterinair patholoog, of Cynthia de Vries. In specialistische gevallen kunnen zij
indien nodig ondersteund worden door de andere leden van het pathologieteam in Duitsland, en ook
door vier (resident) diplomates van het European College of Veterinary Clinical Pathology. Het overzicht
van ons team vindt u op de volgende pagina.
Update Genetica
Ook afgelopen maand is er weer veel gebeurd op het gebied van de genetische testen. Maar liefst vijf
nieuwe testen zijn er toegevoegd aan ons testaanbod:
- 8388 Koperstapelingsziekte bij Labrador Retriever en Dobermann (via partnerlab)
- 8389 Hypofosfatemie bij Karelische Berenhond
- 8391 Upper Airway Syndrome bij Norwich Terriër
- 8677 OSD bij Northern Inuit Dog en Tamaskan
- 8637 D3-locus (vachtkleurverdunning) bij Chihuahua, Italiaans Windhondje en Pumi
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

