
 
 

          November 2020 
 
Geachte collega’s, 
 
In deze nieuwbrief maakt u kennis met onze nieuwe salesmanager Harm. Verder vindt u enkele korte 
diagnostische nieuwtjes, informeren we u over de nieuwe gratis web-seminar over cystitis en leest u 
over ons complete aanbod op het gebied van allergietesten. Tot slot delen we wederom enkele 
interessante websites en publicaties omtrent SARS-CoV-2. Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Even voorstellen 
Per 1 november is Harm van Uden ons team komen versterken als 
salesmanager! Hij stelt zich graag aan u voor: 
 
Mijn naam is Harm van Uden, opgegroeid en woonachtig in het kleine 
dorp Haren onder de rook van Oss. Van kleins af aan was ik 
geïnteresseerd in de agrarische sector, zodat mijn keuze voor de HAS in 
Den Bosch voor de hand lag. Daarna ben ik altijd werkzaam geweest in 
de agrarische sector of de daaraan sterk gelieerde food sector. Ik kijk 
ernaar uit om, samen met mijn collega's, de goede LABOKLIN service 
verder uit te breiden. En natuurlijk u te mogen ontmoeten! 
 
 
Kort nieuws 

- Ons LABOKLIN referentielaboratorium in Duitsland heeft de transitie naar de vernieuwde 
accreditatienorm (DIN EN ISO 17025:2018) met succes afgerond! 

- De test voor relaxine kunnen we helaas niet meer aanbieden vanwege geen beschikbaarheid 
van de testkit. 

- Voor Labrador Retriever, Leonberger en Sint Bernard is een nieuwe genetische test beschikbaar 
voor Larynx Paralyse met Polyneuropathie (LPPN3). Voor de Leonberger zijn voor 
vergelijkbare verschijnselen nog twee genetische mutaties te testen: LPN1 en LPN2. Het 
testnummer voor LPPN3 is 8685 en de doorlooptijd 1-2 weken.  

- Naast de Van Willebrand factor dienen ook Factor VIII en IX in gekoeld of bevroren en 
afgepipetteerd citraatplasma te worden gemeten. Niet centrifugeren en/of koelen leidt tot 
significant lagere waarden en is niet betrouwbaar. 

 
Gratis web-seminar cystitis 
Op woensdag 2 december kunt u onze volgende gratis web-seminar volgen. Dr. Marianne Schneider 
– DVM, PhD en al sinds 2013 werkzaam voor LABOKLIN op de afdeling microbiologie – zal ingaan op 
cystitis aan de hand van een klinische casus. De focus zal in deze lezing mede liggen op de 
antibioticumkeuze bij bacteriële urineweginfecties. De lezing begint om 19 uur en duurt ongeveer 45 
minuten. Meer informatie vindt u via de link hieronder. 
 
[Invitation web-seminar 2 December 2020] 
 
Allergie van A tot Z 
Al decennialang heeft LABOKLIN ervaring met allergietesten. Met de gepatenteerde FcEpsilon-
receptor test van Heska bieden we een allergietest aan met de grootst mogelijke specificiteit, omdat 
deze receptor uitsluitend allergeenspecifiek IgE bindt. Bovendien vermijden we vals positieve uitslagen 
bij seizoensafhankelijke allergenen (pollen) en Hymenoptera (vliesvleugeligen) wanneer deze door 
CCD’s (cross-reactive carbohydrate determinants) worden beïnvloed, door het blokkeren van deze 
irrelevante anti-CCD antistoffen. Ons portfolio van allergische testen is zeer groot: van een eerste 
screening tot uitgebreide profielen en geregistreerde hyposensibilisatie via Artuvet. Voor meer 
informatie: neem gerust contact met ons op! 
 
Studies SARS-CoV-2 
Graag brengen we u weer op de hoogte van enkele studies en websites omtrent SARS-CoV-2. 
 
Het blog Worms & Germs is een educatieve website van het Centre for Public Health and Zoonoses 
van het Ontario Veterinary College. Prof. Scott Weese vat op laagdrempelige wijze de tot nu toe  

https://laboklinmailing.com/uploads/201202_EL_Cystitis.pdf
https://www.wormsandgermsblog.com/


 
 
aanwezige wetenschappelijke kennis rondom SARS-CoV-2 bij verschillende diersoorten samen in tot 
nu toe zeven delen: honden, katten, varkens, nertsachtigen, paarden, zeezoogdieren en rundvee. 
 
“Social distancing” is een term die pas in 2020 bij het grote publiek bekend is geworden door COVID-
19, echter het fenomeen is natuurlijk niet nieuw. Amerikaanse onderzoekers hebben nu voor het eerst 
in het wild waargenomen dat dit ook bij vampiervleermuizen voorkomt. Dieren waarbij kunstmatig een 
gevoel van ‘ziek-zijn’ werd opgewekt, hielden zich meer afzijdig dan dieren in de placebogroep. Geheel 
verrassend is het natuurlijk niet; mensen die zich ziek voelen zonderen zich in het algemeen ook af van 
anderen. De complete publicatie vindt u HIER. 
 
De Financial Times heeft een tijdlijn gemaakt van de wereldwijde COVID-19-uitbraak tot nu toe, 
geïllustreerd met grafieken. Het artikel is te lezen op hun website.  
 
De uitbraak van SARS-CoV-2 brengt veel extra inzicht in de uitbraak van een pandemie. De 
gerenommeerde Amerikaanse viroloog Anthony Fauci schreef als coauteur dit artikel in Cell over 
COVID-19 in het licht van ‘emerging pandemic diseases’. 
 
 
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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