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Onderwerp:  Tijdelijke maatregelen 13C-ademtesten 

Geachte collega, 

In het kader van de Covid-19 epidemie werd de personeelsinzet op laboratoriumgeneeskunde 

van UZ Leuven aangepast. De beschikbare personeelsleden worden maximaal ingezet voor de 

registratie en analyse van de Covid-19 stalen waardoor minder dringende analyses worden 

uitgesteld. Voor de 13C-ademtesten betekent dit dat turn-around-tijden vermoedelijk zullen 

overschreden worden en dat rapporten van reeds uitgevoerde testen wat langer op zich zullen 

laten wachten. Daarnaast zullen er tijdelijk geen testpaketten verstuurd worden. 

Voor een dringend resultaat of een dringend testpakket kan u een email sturen naar 

labo.gastroenterologie@uzleuven.be met vermelding in het onderwerp venster “dringend 

resultaat” of “dringend testpakket”.  

Deze mededeling geldt ook voor bepalingen in het kader van lopende studies. Gelieve uw 

studieverantwoordelijke hiervan op de hoogte te brengen. 

Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. 

Met vriendelijke groeten, 

 

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