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Onderwerp: nieuwe test voor plasma renine activiteit (PRA)  
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Geachte collega, 

Vanaf 4 november 2019 zijn wij overgeschakeld op een nieuwe methode voor de bepaling 
van de plasma renine activiteit (PRA). 

De fabrikant van de oude methode (Zentech) heeft beslist om de productie stop te zetten.  
Een goed alternatief is de methode van de firma Diasource. 

De referentiewaarden veranderen als volgt: 

volwassene rechtstaand:     0.40 – 4.95 µg/L/h  
volwassene liggend:             0.17 – 2.01 µg/L/h 

referentiewaarden geldig voor patiënten met normale zoutinname 

      

Ook bepalingen in het kader van lopende studies zullen aangepast worden. Gelieve uw 
studieverantwoordelijke hiervan op de hoogte te brengen. 

Met vriendelijke groeten, 
dr. J. Billen 
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y = 0.30  +  0.45  x  
n = 45
r = 0.90
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