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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

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 .

IN DIT NUMMER:

Voorwoord

1

Nieuwe publicaties

2

Labogids

2

Referentiewaarden

3

Aanvraagcodes

3

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 .
JUNI 2017: WIJZIGINGEN AAN DE LABOGIDS
Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze online labogids: http://www.uzleuven.be/nl/
laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test
Test

rubriek

Dermatophagoides pteronyssinus (rDer p 23)
d209 (bloed)

nieuw

aard van de aanpassing

Adenovirus typering (bloed, faeces) (REF. LAB) Antwoordtijd

van '<5w' naar '<5d'

Antivirale resistentiebepaling (bloed)
(bloed, CSV, huidletsel, virale celkweek, diversen)

Uitvoerfrequentie

van '1 maal per maand'
naar 'elke werkdag, tijdens de diensturen'

Cystatine C (bloed)

Uitvoerfrequentie

van '1 maal per week op Woe of Do (batch)'
naar '1 maal per week'

diagnoseregel

Toegevoegd:
Diagnoseregel 119: aanrekenbaar aan RIZIV indien
niet zwanger

RIZIV
Nomenclatuurnummer

Toegevoegd:
552296-552300,B 250

Niet-ZIV prijs

€ 8.0

diagnoseregel

Toegevoegd:
Diagnoseregel 120: aanrekenbaar aan RIZIV indien
zwanger bij klinisch vermoeden van een acute infectie door cytomegalovirus

RIZIV
Nomenclatuurnummer

Toegevoegd:
552296-552300,B 250

diagnoseregel

Toegevoegd:
Diagnoseregel 119: aanrekenbaar aan RIZIV indien
niet zwanger

diagnoseregel

Toegevoegd:
Diagnoseregel 119: aanrekenbaar aan RIZIV indien
niet zwanger

RIZIV
Nomenclatuurnummer

Toegevoegd:
552274-552285,B 300

Niet-ZIV prijs

€ 8.0

diagnoseregel

Toegevoegd:
Diagnoseregel 120: aanrekenbaar aan RIZIV indien
zwanger bij klinisch vermoeden van een acute infectie door cytomegalovirus

RIZIV
Nomenclatuurnummer

Toegevoegd:
552274-552285,B 300

Cytomegalovirus IgG (niet zwanger) (bloed)

Cytomegalovirus IgG (zwanger, screening)
(bloed)

Cytomegalovirus IgM (zwanger, vermoeden
acute infectie) (bloed)

Cytomegalovirus IgG aviditeit (bloed)

Cytomegalovirus IgM (niet zwanger) (bloed)

Cytomegalovirus IgM (zwanger, screening)
(bloed)

Cytomegalovirus IgM (zwanger, vermoeden
acute infectie) (bloed)
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JUNI 2017: WIJZIGINGEN AAN DE LABOGIDS (VERVOLG)
Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze online labogids: http://www.uzleuven.be/nl/
laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test
Test

rubriek

HIV antistoffen confirmatie (bloed)

Bijzonderheden

Lipoproteïne Lp(a) (bloed)

Uitvoerfrequentie

Occult bloed immunologisch (faeces)

Bijzonderheden

Toxoplasma IgG (screening zwangerschap)
(bloed)

Toxoplasma IgG (vermoeden infectie)
(bloed)

aard van de aanpassing
Toegevoegd:
Er wordt steeds een HIV antistof confirmatietest uitgevoerd (elke werkdag tijdens de diensturen, Geenius
test) en HIV-1 p24 antigen bepaald (2 x per week).
van '1 maal per week op Woe of Do (batch)'
naar '1 maal per week'
Toegevoegd:
Ijzer, vitamine C en dierlijk hemoglobine geven geen
interferentie in deze test.
Toegevoegd:
Diagnoseregel 120: aanrekenbaar aan RIZIV indien
zwanger bij klinisch vermoeden van een acute infectie
door Toxoplasma gondii

diagnoseregel
RIZIV
Nomenclatuurnummer

Toegevoegd:
552392-552403,B 250

diagnoseregel

Toegevoegd:
Diagnoseregel 121: aanrekenbaar aan RIZIV indien niet
zwanger behalve bij vermoeden van een acute infectie
door Toxoplasma gondii

RIZIV
Nomenclatuurnummer

Toegevoegd:
552392-552403,B 250

JUNI 2017: WIJZIGINGEN AAN REFERENTIEWAARDEN
Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze online labogids: http://www.uzleuven.be/nl/
laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test
Test

Aard van aanpassing
van

Dermatophagoides pteronyssinus (rDer p 23)
d209 (bloed)

geen referentiewaarden
Dermatoph. pteronyssinus (rDerp23)(d209)

naar

geslacht
*

leeftijd
*

waarde
≤ 0.10

eenheid
kU/L

JUNI 2017: WIJZIGINGEN AAN AANVRAAGCODES INTERLIS
(AANVRAAGMENU)
Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze online labogids: http://www.uzleuven.be/nl/
laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test
Test
Aard van aanpassing
Dermatophagoides pteronyssinus (rDer p 23)
d209 (bloed)
nieuw
16009 (UZL)

Dermatophagoides pteronyssinus
(rDer p23) (bloed) d 209

Thyroglobuline (Tg) As (bloed)

5380-1 (LOINC)

Thyroglobuline As (bloed)

8098-6 (LOINC)

Thyroglobuline As (bloed)

8098-6 (LOINC)

Thyroglobuline As (bloed)

van
naar

