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Onderwerp: Nieuwe methode voor de bepaling van C-peptide. 

 

 

Geachte collega, 

 

Vanaf 20 mei 2019 schakelen we over op een nieuwe methode voor de bepaling van 

C-peptide. 

C-peptide is van belang bij de differentiële diagnose van hypoglycemie en bij het 

inschatten van de residuele insuline secretiecapaciteit. 

De nieuwe methode (Roche Cobas) correleert nagenoeg perfect met de oude assay 

(RIA). 

Er worden nieuwe referentiewaarden in gebruik genomen, in harmonie met de 

andere laboratoria die deze test gebruiken. 

In tegenstelling met de vorige test zal de nieuwe bepaling elke werkdag uitgevoerd 

worden. 

Ook bepalingen in het kader van lopende studies zullen aangepast worden. Gelieve 

uw studieverantwoordelijke hiervan op de hoogte te brengen. 

 

Hopende U hiermee van dienst te zijn, 

 

Apr. Glynis Frans    Dr. Jaak Billen 
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