
 
 

          April 2020 
 
Geachte collega’s, 
 
In deze nieuwsbrief zullen we een update geven omtrent het Coronavirus. Daarnaast brengen we u op 
de hoogte van de wijzigingen rondom de feestdagen in de komende periode. Ook leest u over de Case 
of the month, allergietesten en het intestinale microbioom. Veel plezier met lezen!  
 
Coronavirus 
De uitbraak van het Coronavirus SARS-CoV-2 en de dagelijkse update van het RIVM houdt de 
gemoederen flink bezig. Gelukkig kan LABOKLIN u tot op heden bijstaan zoals u van ons gewend bent. 
Het ophalen van monsters en onze service via telefoon en e-mail zijn ongewijzigd. Mocht er verandering 
in de situatie komen, dan brengen we u uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte. 
 
Na twee honden in Hongkong zijn er inmiddels in België en Hongkong ook twee katten positief getest 
voor SARS-CoV-2 en in New York is een tijger in de dierentuin positief getest. In alle gevallen zouden 
de dieren het virus hebben opgelopen via de geïnfecteerde eigenaren/verzorgers. De kat in België 
vertoonde symptomen die zouden kunnen passen bij een infectie. Andere etiologische oorzaken lijken 
echter niet systematisch uitgezocht en ook contaminatie van de monsters is niet uitgesloten, waardoor 
een causaal verband niet zeker is (lees HIER het officiële Belgische rapport). Ook de tijger had 
verschijnselen die kunnen passen bij een infectie. Tevens zijn de voorlopige resultaten van een Chinese 
infectiestudie van diverse (huis)dieren gepubliceerd. Deze publicatie is nog niet peer-reviewed en dient 
daarom voorzichtig te worden geïnterpreteerd (zie HIER de publicatie en HIER een artikel van Nature 
over deze publicatie). Hoe deze bevindingen moeten worden gezien in epidemiologisch opzicht, is niet 
precies bekend. Het lijkt echter duidelijk dat de focus voor bestrijding van het virus gericht moet blijven 
op mens-op-mens besmetting. Vooralsnog zijn de officiële adviezen van het RIVM, de WHO en het OIE 
omtrent de omgang met huisdieren in relatie tot SARS-CoV-2 ook niet aangepast.  
 
De FECAVA heeft posters gemaakt met algemene adviezen om het infectierisico voor personeel en 
klanten zo laag mogelijk te houden. Er is een goede kans dat u veel van deze adviezen al doorgevoerd 
heeft in de praktijk, maar mogelijk kunt u toch nog kleine aanpassingen maken. 
 
FECAVA Adviezen Coronavirus Praktijken 
FECAVA Adviezen Coronavirus Eigenaren 
 
Feestdagen 
De komende periode zullen door diverse feestdagen de afhaling van monsters door NOX en de 
openingstijden van onze laboratoria gewijzigd zijn. Houd hiermee rekening bij het verzenden van 
monsters. 
 

Datum Reden Afhaling monsters 
door NOX 

Lab Nederland Lab Duitsland 

10 april Goede Vrijdag Ja Open Gesloten 

13 april 2e Paasdag Nee Gesloten Gesloten 

27 april Koningsdag Nee Gesloten Open 

5 mei Bevrijdingsdag Nee (volgens CAO) Open Open 

21 mei Hemelvaart Nee Gesloten Gesloten 

1 juni 2e Pinksterdag Nee Gesloten Gesloten 

 
Case of the month 
Wist u dat LABOKLIN elke maand online een interessante case presenteert? Klik HIER voor de case 
van maart 2020. En mocht u in deze periode wat meer tijd over hebben, dan kunt u ook de eerdere 
cases doornemen!  
 
Het voorjaar: hoogtij voor pollen! 
De temperaturen zijn nog wat wisselend, maar het voorjaar is onvermijdelijk in aantocht. Langzaam aan 
komen steeds meer pollen van bomen, grassen en kruiden in de lucht. Dit gaat ook altijd gepaard met 
een toename van het aantal patiënten in uw praktijk met allergische symptomen op basis van 
seizoensafhankelijke atopische dermatitis. LABOKLIN heeft een breed aanbod van allergietesten, 

http://www.afsca.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2020/_documents/Spoedraadgeving04-2020_SciCom2020-07_Covid-19gezelschapdieren_27-03-20.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.015347v1
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00984-8
https://laboklin.com/images/FECAVA_Corona_A4_03-2020_ENG_VETS.pdf
https://laboklin.com/images/FECAVA_Corona_A4_03-2020_ENG_OWNERS.pdf
https://laboklin.com/en/vetinfo/case-of-the-month/2020/march-polydipsia-polyuria-and-skin-lesions-in-a-dog/


 
waaronder een eerste screening atopie, maar ook pruritus profielen waarin diverse losse onderzoek 
worden gecombineerd. Een totaal overzicht vindt u in de onderstaande documenten.  
 
https://laboklinmailing.com/uploads/Overzicht-allergietesten-hond-en-kat.pdf  
https://laboklinmailing.com/uploads/Overzicht-allergietesten-paard.pdf 
 
Uit een grootschalige retrospectieve studie van LABOKLIN onder ruim 12.500 honden en katten blijkt 
dat de meeste dieren positief testen voor mijten. Bijna de helft van de patiënten heeft een combinatie 
van hypersensibilisatie tegen mijten en pollen. Ook vlooien geven regelmatig een positieve reactie; 
vaker bij katten dan bij honden. De complete bevindingen kunt u terugvinden in het artikeltje via de link 
hieronder.  
 
https://laboklinmailing.com/uploads/Newsletter-Prevalence-of-high-IgE_ENG_2020-03-26.pdf 
 
Het microbioom 
De samenstelling darmflora verschilt van individu tot individu, maar ook afhankelijk van de 
darmgezondheid. De totale genetische samenstelling van darmflora staat bekend als het microbioom. 
Sinds het mogelijk werd het microbioom in kaart te brengen met moleculairbiologische technieken, 
konden ook de enorme aantallen niet-cultiveerbare bacteriën eenvoudig en snel in kaart worden 
gebracht. Hierdoor namen de ontwikkelingen rond het microbioom in de humane geneeskunde en in 
toenemende mate ook in de veterinaire wereld een enorme vlucht. Steeds meer kennis is beschikbaar 
over hoe een gezond microbioom is samengesteld, en hoe verandering van het microbioom 
samenhangt met darmproblemen. Bij LABOKLIN kunt u al geruime tijd voor zowel hond als kat het 
microbioom laten testen op de faeces. 
 
Voor de collega’s die het Duits beheersen, is er een gratis webinar te volgen in samenwerking van 
LABOKLIN met Hill’s. Op 21 april van 20 uur tot ca. 22 uur zal Dr. Stefan Unterer (DECVIM-CA) 
verschillende cases bespreken van honden en katten met gastro-intestinale problemen en de 
samenhang hiervan met het microbioom. De zin en onzin van behandeling met antibiotica, pre- en 
probiotica worden bediscussieerd. Aanmelden kan via de QR-code of klik HIER. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 

https://hills-deutschland.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=hills-deutschland&service=6&rnd=0.9349450599559803&main_url=https%3A%2F%2Fhills-deutschland.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004677b734b1bfa7ce9adc1c89437e0b9ecf3fe3bb15f5bfd25845fc88de27c0534%26siteurl%3Dhills-deutschland%26confViewID%3D156146137345057644%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAARteUwl-Q87RVjWsitk5sJLP3_ZQgSu7LjVDVz782WlWg2%26
mailto:service.nl@laboklin.com

