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* = klinisch bioloog 

Onderwerp: afschaffing test iso-enzymen van alkalische fosfatasen 

 

Geachte collega, 

 

De bepaling van iso-enzymen van alkalisch fosfatase is obsoleet geworden en wordt 

haast niet meer aangevraagd. Vanaf 1 juli zal de uitvoering van deze analyse in UZ 

Leuven worden stopgezet. 

De klassieke botmerkers (osteocalcine en CTx) blijven uiteraard beschikbaar. 

Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we nog steeds  een bepaling van iso-enzymen laten 

uitvoeren in een ander laboratorium. 

Gedetailleerde informatie vindt u via deze link: 

https://www.uzleuven.be/sites/default/files/Laboratoriumgeneeskunde/CAT_170516_Makki_0.pdf 

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

Gelieve uw studieverantwoordelijke op de hoogte te brengen. 

 

Met vriendelijke groeten 

Dr. J. Billen 
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