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Geachte collega

laboratoriumgeneeskunde@
uzleuven.be

Hierbij vindt u de wijzigingen van de vorige maand.

www.uzleuven.be/lag

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 .
We tonen de dagen van uitvoering, en de doorlooptijd (TAT) vanaf receptie
van de stalen voor continu uitgevoerde testen of vanaf starten van testen
voor testen die slechts op bepaalde dagen worden uitgevoerd.

Wil u ook onze andere
nieuwsbrieven lezen,
neem dan een kijkje op
onze website.
Erkenningsnummer
8-24700-91-998 vanaf
01/03/2013
BTW nummer
BE 0419.052.173

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.
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Achteraan in deze nieuwsbrief vindt u ook de kalender van onze LESSEN en
CAPITA SELECTA van het eerste semester.
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 .

AUGUSTUS 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
aard van de aanpassing
Normandy (Factor VIII bindingsassay) (bloed)

Calprotectine (faeces)

Cultuur bacteriën en fungi

Microscopisch onderzoek
(urinestaal)

Mycobacterium tuberculosis
PCR (bronchusaspiraat)
Mycobacterium tuberculosis
PCR (bronchuslavage/BAL)
Mycobacterium tuberculosis
PCR (diversen)

nieuw

diagnoseregel

Toegevoegd:
Diagnoseregel 122: aanrekenbaar aan RIZIV voor follow-up van
bewezen ziekte van Crohn en voorgeschreven door geneesheerspecialist inwendige pathologie, maximum 2 maal per jaar

Beproevingsmethode

van
'Kweek, identificatie, gevoeligheidsbepaling en interpretatie van de
gevoeligheid volgens CLSI richtlijnen. Macroscopie, Microscopie,
Selectieve kweek en identificatie fungi'
naar
'Kweek, identificatie, gevoeligheidsbepaling en interpretatie van de
gevoeligheid volgens EUCAST richtlijnen.
Uitzonderingen: zie https://w1.uzleuven.be/labo/LAG/
LAG_Procedureboek/LAG/LBG_cultuurE.pdf. Macroscopie, Microscopie, Selectieve kweek en identificatie fungi'

Bijzonderheden

Toegevoegd:
Deze analyse omvat ook bepaling RBC- en WBC-telling in urine.

Toestel

van 'Menarini - SediMax'
naar 'Menarini - SediMax of SediLite'

Bijzonderheden

van
'Bijkomende info: LABA-AL041-AN24: http://w1.uzleuven.be/labo/
LAG/LAG_Procedureboek/CMOL/LABA-AL041-AN24.pdf. RIZIV
nomenclatuur (550933-550944,B 2000) wordt gebruikt indien Mycobacterium tuberculosis DNA wordt opgezocht in een respiratoir
monster positief voor zuurvaste bacteriën.'
naar
'Bijkomende info: LABA-AL041-AN24: http://w1.uzleuven.be/labo/
LAG/LAG_Procedureboek/CMOL/LABA-AL041-AN24.pdf. Deze
test mag enkel aangevraagd worden voor een patiënt die niet behandeld is voor tuberculosis sinds meer dan 7 dagen, indien er een
sterk klinisch en radiologisch vermoeden is van tuberculosis of indien er in het rechtstreeks onderzoek zuur- en alcoholresistente
bacillen werden aangetoond.'

RIZIV
Nomenclatuurnummer

Toegevoegd: 556872-556883, B 2000

Niet-ZIV prijs

van '53.0'
naar 'geen'
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AUGUSTUS 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
aard van de aanpassing

Mycobacterium tuberculosis PCR
(sputum)
Mycobacterium tuberculosis PCR
(resp.specimen) (Mucopatiënt)

Mycobacterium tuberculosis/
Rifampicine: snelle PCR
(bronchuslavage/BAL)

Bijzonderheden

van
'Bijkomende info: LABA-AL041-AN24: http://w1.uzleuven.be/
labo/LAG/LAG_Procedureboek/CMOL/LABA-AL041AN24.pdf. RIZIV nomenclatuur (550933-550944,B 2000) wordt
gebruikt indien Mycobacterium tuberculosis DNA wordt opgezocht in een respiratoir monster positief voor zuurvaste bacteriën.'
naar
'Bijkomende info: LABA-AL041-AN24: http://w1.uzleuven.be/
labo/LAG/LAG_Procedureboek/CMOL/LABA-AL041AN24.pdf. Deze test mag enkel aangevraagd worden voor een
patiënt die niet behandeld is voor tuberculosis sinds meer dan
7 dagen, indien er een sterk klinisch en radiologisch vermoeden
is van tuberculosis of indien er in het rechtstreeks onderzoek
zuur- en alcoholresistente bacillen werden aangetoond.'

RIZIV
Nomenclatuurnummer

van '550933-550944, B 2000'
naar '556872-556883, B 2000'

RIZIV
Nomenclatuurnummer

Toegevoegd: 556872-556883, B 2000

Niet-ZIV prijs

van '53.0'
naar 'geen'

Mycobacteriën (BK)
(bronchusaspiraat, BAL, sputum,
urine, lumbaalvocht, maagvocht,
RIZIV
faeces, andere monsters)
Nomenclatuurnummer
Respirat. specimen mycobacteriën
(Mucopatiënt)

van '126556-126560, B 90; 126851-126862 , B 200; 549570549581,B 400 ; 550454- 550465, B 600'
naar '549592-549603, B 250;'550454-550465, B 600'

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

Normandy (Factor VIII
bindingsassay) (bloed)

nieuw

Oxidatief metabolisme
(DHR oxidatie) (bloed)

van

16079
(UZL)

Normandy (Factor VIII bindingsassay) (bloed)

3078 (UZL)

Oxidatief metabolisme (bloed) - MFI controle

3079 (UZL)

Oxidatief metabolisme (bloed) - MFI controle cv - in %

3080 (UZL)

Oxidatief metabolisme (bloed) - MFI na stimulatie met PMA
Oxidatief metabolisme (bloed) - MFI
na stimulatie met PMA cv - in %

3081 (UZL)
naar

3064 (UZL)

Oxidatief metabolisme (bloed) - Bespreking

KALENDER AJ 2017-2018 EERSTE SEMESTER
LESSEN EN CAPITA SELECTA
KLINISCHE BIOLOGIE UZ KU LEUVEN
Hieronder vindt u de kalender van de Lessen en Capita Selecta eerste semester AJ 2017-2018. Deze kalender wordt
nog zo spoedig mogelijk aangevuld voor de volgende maanden.
Deze activiteiten worden gegeven in UZ Leuven en kunnen gevolgd worden ofwel in UZ Leuven ofwel op afstand via
LYNC. Accreditatie wordt aangevraagd. Voor het meevolgen op afstand geldt het volgende:
Deelname moet op voorhand bevestigd worden via mail aan het dienstsecretariaat Laboratoriumgeneeskunde UZ
Leuven (laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be) die u dan de link zal toesturen waarmee u kan deelnemen, evenals een
aanwezigheidslijst voor accreditatie om door de aanwezigen tijdens de lessen in te vullen en te ondertekenen, en daarna
zo spoedig mogelijk elektronisch terug te bezorgen. De originele lijsten dienen nadien ook per post terugbezorgd te
worden.
Voor meer informatie kan u terecht op laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be, tel. 016/34.70.18.

Leslokaal 7 CDG 7de VD
Laboratoriumgeneeskunde, UZ Leuven Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven
3-10-2017

12u30 - 13u30

Capita selecta hemato: Nancy Boeckx: Medical mystery? A case
report.

DINSDAG

10-10-2017 12u30 - 13u30

Les immuno: Koen Poesen: Paraneoplastische antistoffen.

17-10-2017 12u30 - 13u30

Les chemie: Jaak Billen: Bepaling van vrij hormoon: een blijvende
uitdaging.

24-10-2017 12u30 - 13u30

Les chemie: Kristin Verbeke: Ademtesten en faeces analyse.

