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E-mail:

Geachte collega

laboratoriumgeneeskunde@
uzleuven.be

Hierbij vindt u de wijzigingen van de vorige maand.

Wil u ook onze andere
nieuwsbrieven lezen,
neem dan een kijkje op
onze website.

De actuele status van ons testaanbod met afname- en verzendinstructies,
verwachte antwoordtijden enz. is op elk ogenblik beschikbaar in onze labogids via onze website:
http://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test .

Erkenningsnummer
8-24700-91-998 vanaf
01/03/2013

Voor het opvragen van resultaten kunt u terecht op het call center op
nr. 016 34 70 00. Dit is elke werkdag open van 08 u tot 18 u.

www.uzleuven.be/lag

BTW nummer
BE 0419.052.173

Graag ook uw aandacht voor de mededelingen i.v.m. de stockbreuk ImmunoCAP testen en de aanpassing van de richtlijnen Infliximab en Adalimumab
bloedspiegel.
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Zijn er collega’s die de nieuwsbrief ook wensen te ontvangen, wenst u deze
nieuwsbrief op een ander adres te ontvangen of niet meer te ontvangen mail
dan naar laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be .
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.
Prof. dr. Marc Van Ranst diensthoofd-laboratoriumdirecteur,
en de stafleden van Laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven
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LAATSTE NIEUWE PUBLICATIES

Kijk ook naar onze nieuwe publicaties van de laatste 6 maanden. U vindt ze terug op onze website
http://www.uzleuven.be/laboratoriumgeneeskunde/nieuwe-publicaties .

WIJZIGING IN DE MED STAF VAN LABORATORIUMGENEESKUNDE

Apr. klin. biol. Ann Verdonck is op 1 mei 2017 gestart als medisch staflid Laboratoriumgeneeskunde.
Als klinisch bioloog heeft zij bijzondere interesse voor de volgende domeinen:
- coördinatie laboratorium informatiesystemen
- coördinatie proces- en beheerszorg
- POCT
Haar specialisatieopleidingen heeft Ann Verdonck in UZ Leuven en AZ St. Jan Brugge gevolgd.
U kunt haar bereiken op 016 34 70 27.

APRIL 2017: WIJZIGINGEN AAN DE LABOGIDS
Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze on-line labogids: http://www.uzleuven.be/nl/
laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test
Test
Sneltest Puumala virus IgM (hantavirus)
(bloed)
Anti-Mullerian hormoon (AMH) (bloed)

rubriek
nieuw
Uitvoerfrequentie
Toestel

Cyclosporine-A (C2) (bloed)
Cyclosporine-A (dal) (bloed)

DHEAS (Korte ACTH stimulatie) (bloed)
DHEAS (bloed)

Hepatitis C 1a NS5A resistentie

van '1 maal per week op Woe'
naar '1 maal per week op DO'
van ABBOTT-ARCHITECT naar SCIEX-Shimadzu
QTRAP 5500

Beproevingsmethode

van 'Chemiluminiscentie micropartikel immunoassay
(CMIA) met manuele voorbereidingsstap'
naar 'Vloeistofchromatografie - tandemmassaspectrometrie (LC/MS/MS)'

Uitvoerfrequentie

van 'op Di en Vr (batch)'
naar 'op Di en Do (batch)'

Bijzonderheden

toegevoegd:
http://w1.uzleuven.be/labo/LAG/LAG_Formulieren/
Aanvraagformulieren/FOR_2420.pdf

Beproevingsmethode
Neuron specific enolase (bloed)

aard van de aanpassing

Uitvoerfrequentie
Toestel

Tacrolimus (bloed)
Beproevingsmethode

toegevoegd: Immunochromatografie
van 'op Di en Vr (batch)'
naar 'op Di en Do (batch)'
van ABBOTT-ARCHITECT naar SCIEX-Shimadzu
QTRAP 5500
van 'Chemiluminiscentie micropartikel immunoassay
(CMIA) met manuele voorbereidingsstap'
naar 'Vloeistofchromatografie - tandemmassaspectrometrie (LC/MS/MS)'
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APRIL 2017: WIJZIGINGEN AAN REFERENTIEWAARDEN
Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze on-line labogids: http://www.uzleuven.be/nl/
laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test
Test

Aard van aanpassing
van

Factor II inhibitor (bloed)

Factor II antistof
geslacht
*

leeftijd
*

waarde
≤ 0.2

eenheid
BU

geslacht

leeftijd

waarde

eenheid

*

*

≤ 0.3

BU

leeftijd
*

waarde
≤ 0.2

eenheid
BU

geslacht

leeftijd

waarde

eenheid

*

*

≤ 0.3

BU

leeftijd
*

waarde
≤ 0.2

eenheid
BU

geslacht

leeftijd

waarde

eenheid

*

*

≤ 0.3

BU

leeftijd
*

waarde
≤ 0.2

eenheid
BU

geslacht

leeftijd

waarde

eenheid

*

*

≤ 0.3

BU

leeftijd
*

waarde
≤ 0.2

eenheid
BU

geslacht

leeftijd

waarde

eenheid

*

*

≤ 0.3

BU

leeftijd
*

waarde
≤ 0.2

eenheid
BU

leeftijd
*

waarde
≤ 0.3

eenheid
BU

Factor II antistof
naar

Factor IX antistof
van
Factor IX antistof (bloed)

geslacht
*
Factor IX antistof

naar

Factor V antistof
van
Factor V inhibitor (bloed)

geslacht
*
Factor V antistof

naar

Factor VII antistof
van
Factor VII inhibitor (bloed)

geslacht
*
Factor VII antistof

naar

Factor X antistof
van
Factor X inhibitor (bloed)

geslacht
*
Factor X antistof

naar

Factor XIII antistof
van
Factor XIII inhibitor (bloed)

geslacht
*
Factor XIII antistof

naar

geslacht
*
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APRIL 2017: WIJZIGINGEN AAN AANVRAAGCODES INTERLIS
(AANVRAAGMENU)
Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze on-line labogids: http://www.uzleuven.be/nl/
laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test
Test

Aard van aanpassing

Sneltest Puumala virus IgM (hantavirus) (bloed)

nieuw 70059-1 (LOINC)

Puumala virus IgG Sneltest (bloed) - kwalitatief

STOCKBREUK IMMUNOCAP TESTEN
De ImmunoCAP testen voor bepaling van IgG antistoffen tegen antigenen Ge90 (duif) en Ge91 (parkiet) en de ImmunoCAP
test f79 (gluten) voor bepaling van IgE antistoffen zijn omwille van stockbreuk tot eind juni niet beschikbaar.
Ook bepalingen in het kader van lopende klinische studies kunnen eveneens voorlopig niet uitgevoerd worden.
Voor bijkomende vragen kan u terecht bij dr. sc. Erna Van Hoeyveld.

AANPASSING RICHTLIJNEN MELDING INFLIXIMAB EN ADALIMUMAB
BLOEDSPIEGEL
Voor de labotesten Infliximab bloedspiegel en Adalimumab bloedspiegel zijn de richtlijnen i.v.m. het melden van de toegediende dosis en het tijdstip aangepast. Vermeldt de toegediende dosis en datum laatste infuus (dosis.... mg/tijdstip.....) op het identificatielabel en het eigen aanvraag-/doorstuurformulier of op het UZ Leuven aanvraagformulier (zoals beschikbaar in de labogids).
Voor bijkomende vragen kan u terecht bij ing. Stijn Wouters.

