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Geachte collega, 

 

We willen u meedelen dat we vanaf 21 maart 2016 overgeschakeld zijn naar een gewijzigde 

flow voor hepatitis E serologie.  

Gezien het virus zich ook extra-hepatisch kan manifesteren, wordt de voorwaarde van 

significant gestegen transaminasen achterwege gelaten.  

Bij de aanvraag van hepatitis E virus antistoffen (aanvraagnummer 2022 op bon 3030) zullen 

zowel hepatitis E IgM als hepatitis E IgG antistoffen bepaald worden door middel van een 

ELISA.  

Deze analyse zal eenmaal per week uitgevoerd worden. 

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds prof. dr. Veroniek Saegeman contacteren: 
016/342423 

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

uw studieverantwoordelijke op de hoogte te brengen. 
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