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Onderwerp: Stopzetten CAP testen 

 

Geachte collega, 

Gezien de reagentia voor onderstaande CAP testen niet meer beschikbaar zijn 

worden deze vanaf heden geschrapt uit ons testaanbod. 

- e198 valkparkiet-serum 

- e202 rendier-epitheel 

- e216 hert-epitheel 

- i202 graankalander 

- k204 maxatase 

- k205 alkalase 

- k211 methyltetrahydrophtaalzuuranhydride 

- ex73 pluimenmengsel 

- pax1 professioneel mengsel 

- pax3 professioneel mengsel 

- pax4 professioneel mengsel 

- rx4 regionaal mengsel 

- tx2 boompollenmengsel 

- gmx7 actinomycetenmengsel 

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

Gelieve uw studieverantwoordelijke op de hoogte te brengen. 

Met vriendelijke groeten, 

dr. sc. Erna Van Hoeyveld 

016 34 79 10 
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