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Onderwerp: Wijziging bepaling van Alzheimer Biomerkers 
 

 
 

Geachte collega, 

 

Vanaf 25 januari 2019 worden in het kader van de bepaling van biomerkers voor de 

ziekte van Alzheimer de resultaten gerapporteerd als de ratio “amyloïd-beta1-42/ 

amyloïd-beta1-40”(aanvraagnummer UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde: 6578). 

Hoewel de amyloïd-beta1-42  bepaling in het lumbaal vocht gevoelig is, biedt de ratio 

een even gevoelige doch specifiekere bepaling van de aanwezigheid van centrale 

amyloïd plaques. De bepaling kan samen uitgevoerd worden met de bepaling van 

“totaal tau” (aanvraagnummer UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde: 6579) en dit 

via ELISA-bepalingen van Euroimmun. Hierdoor zal de normaalwaarde van totaal 

tau veranderen naar “waarde lager dan 545 pg/mL”. De aangerekende prijs voor de 

ratio van amyloïd-beta1-42/ amyloïd-beta1-40 bedraagt 50 euro, voor totaal tau 

bepaling 25 euro. Een protocol wordt voorzien. De maximale antwoordtijd 

bedraagt 1 maand.  

Een specifieke tube voor aliquotatie wordt u ter beschikking gesteld door ons 

laboratorium (aan te vragen via het contactformulier: 

https://www.uzleuven.be/Contactformulier-dienst-laboratoriumgeneeskunde )       

of kan besteld worden met referentie 55.526.005, buisjes PP 75x12 – 5ML bulk 

(1000/zak) bij Sarstedt. 

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

Gelieve uw studieverantwoordelijke op de hoogte te brengen. 

 

Voor vragen kan u terecht bij prof. dr. apr. Koen Poesen via 

koen.poesen@uzleuven.be 
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