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Onderwerp: Test ‘Carnitine (bloed’) vervangen door test ‘Acylcarnitine 

                      differentiatie (plasma)’ 

 

 

Geachte collega, 

 

Naar aanleiding van een productieprobleem bij de fabrikant zal de test ‘Carnitine 

(bloed)’ begin oktober worden vervangen door de test ‘Acylcarnitine differentiatie 

(plasma)’.  
Voor de oude test wordt het vrij carnitine en totaal carnitine gerapporteerd.  
Voor de nieuwe test wordt het vrij carnitine gerapporteerd en de verschillende 

individuele fracties van veresterd carnitine inclusief een bespreking. 

Voor vragen kan u terecht bij prof. dr. Pieter Vermeersch 

(pieter.vermeersch@uzleuven.be,, tel: 016 34 70 91). 

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

Gelieve uw studieverantwoordelijke op de hoogte te brengen. 

 

Met collegiale groeten 

prof. dr. Pieter Vermeersch 
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