Juli 2020
Geachte collega’s,
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over nieuwe gratis web-seminars in juli. Daarnaast informeren we
u over de nieuwe formulieren per 1 juli, over onze testen voor SARS-CoV-2 en nieuwe genetische
testen. Wij wensen u veel plezier met lezen!
Gratis web-seminars juli
De LABOKLIN Akademie gaat onverminderd door, dus ook deze maand staan er twee gratis webseminars op de planning.
Op woensdag 8 juli zal Carmen Lorente - diplomate of ECVD en werkzaam voor LABOKLIN – vanuit
een probleemgerichte benadering een klinische casus van alopecia bij een hond opwerken. De webinar
begint om 19 uur en duurt ongeveer 45 minuten.
Op woensdag 22 juli gaat Argiñe Cerezo Echevarría – diplomate of ACVP en werkzaam voor
LABOKLIN – in op de diagnostiek van pancreasproblemen bij hond en kat aan de hand van twee
casus. De webinar begint zoals gebruikelijk om 19 uur en duurt ongeveer 45 minuten.
Overigens kunt u via de LABOKLIN Akademie eventueel ook diverse Duitstalige web-seminars volgen.
Het complete overzicht van onze web-seminars vindt u HIER.
Prijswijzigingen en nieuwe formulieren
Per 1 juli zijn onze jaarlijkse prijswijzigingen doorgevoerd. We hebben u de nieuwe formulieren vorige
maand via een afzonderlijke nieuwsbrief toegezonden. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan horen
we het graag. We verwachten de geprinte formulieren binnenkort van de drukkerij. De nieuwe catalogus
is nog in de maak en zullen we u sturen zodra deze gereed is.
Testen voor SARS-CoV-2
De PCR test voor SARS-CoV-2 kan nu los worden aangevraagd voor alle diersoorten. Daarnaast bieden
we ook de serologie voor SARS-CoV-2 bij dieren aan. Er zijn een aantal belangrijke zaken om rekening
mee te houden om de testen zinvol in te zetten:
- LABOKLIN heeft 1300 katten getest met PCR voor SARS-CoV-2 en er waren geen positieve
resultaten. Andere (infectieuze) oorzaken voor respiratoire verschijnselen zijn daarom
nadrukkelijk veel waarschijnlijker.
- Wereldwijd lijken positief geteste huisdieren door besmette eigenaren te zijn aangestoken. Een
voorgeschiedenis van een eigenaar met COVID-19 is daarom een duidelijke risicofactor.
- Insturen van materiaal voor deze test is alleen toegestaan voor dierlijke monsters. Ieder monster
wordt getest op aanwezigheid van humaan DNA en indien dit positief is, wordt de uitslag niet
gerapporteerd en de test wel in rekening gebracht.
- De PCR is alleen zinvol in een acuut stadium; voor eerder contact met het virus is de serologie
beter.
- Verpakking van monsters voor deze testen dient – zoals voor alle monsters - te gebeuren
volgens de P650-richtlijnen voor diagnostische monsters. Daarbij moet extra op zowel de
primaire als de secundaire verpakking ‘COVID-19 test’ worden geschreven om veilige
afhandeling in het lab te kunnen waarborgen.
- Per 1 juli wordt de PCR voor SARS-CoV-2 niet meer uitgevoerd in de respiratieprofielen kat I
en II.
- De kosten voor de PCR SARS-CoV-2 kunt u als dierenarts bij ons opvragen en de doorlooptijd
is 2-4 werkdagen.
- De kosten voor de serologie voor SARS-CoV-2 kunt u als dierenarts bij ons opvragen en de
doorlooptijd is eveneens 2-4 werkdagen.
- Voor het speciale aanvraagformulier kunt u contact met ons opnemen.
Nieuwe testen genetica
- Test 8125 - L2HGA - Yorkshire Terriër – deze neurologische aandoening (o.a. epilepsie, ataxie,
afwijkend gedrag, tremoren) is nu beschreven bij een Yorkshire Terriër. Het berust bij dit ras op
een andere genetische variant dan de mutatie bij de Staffordshire Bullterriër.
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Test 8598 – Lethal Lung disease - Airedale Terrier – door een genetische mutatie is de aanmaak
van surfactant in de alveoli verstoord. Lijders aan deze recessieve aandoening sterven
doorgaans binnen een week na de geboorte.
Test 8584 – Scrapiegevoeligheid - schaap – scrapie is een prionziekte bij schapen en geiten.
Bij schapen kan de genetische gevoeligheid voor scrapie worden onderverdeeld in diverse
klassen op basis van de aanwezige genetische varianten van het PrP-gen. Deze genetische
varianten kunnen nu bij ons worden getest.

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

