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Onderwerp: Afschaffing galzuurademtesten 

Geachte collega, 

De productie van 14C-glycocholzuur, het substraat dat gebruikt wordt in de 14C-galzuur ademtest 

werd door de fabrikant stopgezet waardoor het substraat (wereldwijd) niet meer beschikbaar 

is. Bijgevolg kunnen wij geen 14C-galzuurademtesten meer aanbieden. Vanaf 16-1-2020 kan u deze 

testen ook niet meer extern aanvragen. Een alternatief voor het onderzoek naar ileale 

malabsorptie is de galzuurresorptietest (SeHCAT). Mogelijke alternatieven voor het opsporen 

van bacteriële overgroei worden nog geëvalueerd. 

 

Onze excuses voor het ongemak. 

Voor vragen kan u steeds terecht op het nummer 016 34 43 90 en via email 

labo.gastroenterologie@uzleuven.be . 

Ook bepalingen in het kader van lopende studies zullen niet meer uitgevoerd worden. Gelieve 

uw studieverantwoordelijke hiervan op de hoogte te brengen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

prof. dr. apr. Kristin Verbeke, ing. Els Houben en prof. dr. Marc Van Ranst 
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