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Geachte collega, 

Vanaf heden worden volgende nieuwe test en nieuwe methodes ingevoerd: 

1. Nieuwe test voor botaanmaak: PINP 

PINP (N-terminaal propeptide van type I procollageen) wordt ingevoerd als biomerker 

voor botaanmaak. Het is een hulpmiddel bij de monitoring van antiresorptieve en anabole 

therapie bij patiënten met osteoporose. Ook bij aandoeningen die gepaard gaan met een 

verhoogde botturnover (zoals de ziekte van Paget) kan deze bepaling nuttig zijn. PINP 

wordt voor deze toepassing eveneens aanbevolen in recente richtlijnen. Er bestaat weinig 

diurne variatie, de merker is weinig afhankelijk van dieet en is stabiel in serum.  

Deze test vervangt de oude osteocalcine bepaling en komt naast CTx te staan, dat als 

merker voor botafbraak kan gevraagd worden. 

Aanrekening aan het RIZIV is enkel mogelijk bij bewezen botpathologie. 

 

2. Nieuwe methodes voor de bepaling van groeihormoon en IGF-1 

De omschakeling gebeurt in het kader van de automatisatie van de testen van de 

groeihormoon / IGF-1 as. De RIA testen worden vervangen door ECLIA’s. 

 Groeihormoon bepaling is van belang voor de diagnose en opvolging van 

acromegalie (samen met OGTT) en bij de diagnose van groeihormoon deficiëntie (in 

combinatie met een groeihormoon stimulatietest). De secretie van groeihormoon 

verloopt pulsatiel. Een geïsoleerde bepaling is minder informatief. 
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Gezien de goede overeenkomst van oude en nieuwe testen verandert de interpretatie 

niet. 

 IGF-1 is een belangrijke parameter bij de investigatie van groeistoornissen.  

Het wordt eveneens gebruikt bij de monitoring van recombinant groeihormoon 

therapie en de follow-up van acromegalie. 

 

Er zullen nieuwe referentiewaarden, afhankelijk van leeftijd en geslacht worden 

gerapporteerd. 

Tevens zullen de referentiewaarden in SDS (standaarddeviatie score) worden 

meegegeven. 

Voor meer informatie over groeihormoon en IGF-1 refereren we graag naar onze poster 

op het RBSLM symposium.     

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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