
 
 

          Mei 2020 
 
Geachte collega’s, 
 
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over een nieuwe gratis web-seminar op 13 mei, geven we een 
korte update over SARS-CoV-2 en informeren we u nogmaals over de wijzigingen rondom de komende 
feestdagen. Daarnaast worden onze antibiogrammen voor bacteriën nu volgens de Nederlandse 
formularia gerapporteerd om de keuze voor u gemakkelijker te maken. Veel leesplezier!  
 
Gratis web-seminar 13 mei 
Fysieke nascholingen worden allemaal geannuleerd of uitgesteld en daarom is e-learning nog 
belangrijker in deze tijd. Na het succes van de eerste web-seminar (29 april jl.), kunt u op woensdag 13 
mei wederom een gratis LABOKLIN web-seminar volgen! Maciej Guzera - diplomate of ECVCP en 
werkzaam voor LABOKLIN - neemt u in deze interactieve case study mee in de diagnostiek van 
pancytopenie bij een hond. De lezing begint om 19 uur en duurt ongeveer 45 minuten. Meer informatie 
over de lezing en inschrijven vindt u via de link hieronder. 
 
https://laboklinmailing.com/uploads/200513_Invitation_Webinar.pdf 
 
Update Coronavirus 
Op twee nertsenboerderijen in Nederland zijn meerdere nertsen positief getest op SARS-CoV-2 (klik 
HIER voor de brief van de nVWA aan het OIE). Het vermoeden is dat besmette medewerkers de dieren 
geïnfecteerd hebben, en dat het risico van besmetting van dier-op-mens verwaarloosbaar is in 
vergelijking met de mens-op-mens besmetting. Desondanks is verder onderzoek gewenst en is COVID-
19 per 26 april een meldplichtige ziekte bij nertsen, die gemeld moet worden bij de nVWA (HIER vindt 
u de betreffende regeling). Voor andere diersoorten is bij een verdenking van COVID-19 het advies om 
ook contact op te nemen met de nVWA (zie HIER).  
 
LABOKLIN heeft vorige maand een gevalideerde PCR voor SARS-CoV-2 opgenomen in 
respiratieprofiel I en II voor de kat. De test wordt zonder extra kosten uitgevoerd in deze profielen en 
is niet als losse test aan te vragen of voor andere diersoorten dan de kat. U vindt via de link hieronder 
antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over het virus bij dieren en over onze test. Mochten 
er desondanks nog onduidelijkheden zijn, dan horen we dit graag. 
 
https://laboklinmailing.com/uploads/SARS-CoV2_English-06-05-2020.pdf 
 
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 

21 mei Hemelvaart Nee Gesloten Gesloten 

1 juni 2e Pinksterdag Nee Gesloten Gesloten 

 
Formularium antibiotica 
Al lange tijd heeft de veterinaire sector in Nederland formularia voor (huis)dieren om verantwoord 
antibioticumgebruik te bevorderen. De antibiotica in het antibiogram voor hond en kat werden in onze 
resultaten ook al jaren onderverdeeld in algemene eerste, tweede en derde keus middelen. Vanaf vorige 
maand rapporteren we echter het antibiogram per indicatie voor hond en kat, zodat het voor u nog 
eenvoudiger wordt het juiste diergeneesmiddel te kiezen. Van groot belang is dat u op het 
opdrachtformulier wel de locatie invult waar het monster afgenomen is! Indien dit niet ingevuld is, of de 
indicatie is niet opgenomen in het formularium, dan rapporteren we nog steeds in algemeen eerste, 
tweede en derde keus. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Ons team staat voor u klaar! U kunt ons snel bereiken via telefoon en 
e-mail. 
 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/OIE_SARS_CoV%202_infection_of_mink_in_the_Netherlands_26April2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/04/26/regeling-van-de-minister-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit-houdende-een-meldplicht-in-verband-met-sars-cov-2-bij-nertsen
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-onderwerpen/corona/f/dieren-en-corona


 
Met vriendelijke groet, 
 
Team LABOKLIN Nederland 
085 – 489 05 80 
service.nl@laboklin.com 
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