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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

Achteraan in deze nieuwsbrief vindt u de kalender van onze LESSEN en
CAPITA SELECTA van het eerste semester.
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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.
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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SEPTEMBER 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
van '<1w'
naar '<1d'
van '1 maal per week'
naar '2 maal per week'
van '<2w'
naar '<1w'
van '<2d'
naar '<8h'
van '1 maal per 2 weken'
naar '2 maal per week'
van 'Waters Acquity TQD'
naar 'Waters- I-class Xevo TQ XS'
van 'op Wo (batch)'
naar '2 maal per week'
van '<2w'
naar '<1w'
van 'op Wo (batch)'
naar '2 maal per week'
toegevoegd: 1 mL

Antwoordtijd
Acylcarnitine differentiatie (plasma)
Uitvoerfrequentie
Aminozuren (plasma, urine, CSV)

Antwoordtijd
Antwoordtijd

Lamotrigine (bloed)
Uitvoerfrequentie
Nicotine/cotinine (urine)

Toestel

Organische zuren CSV)

Uitvoerfrequentie
Antwoordtijd

Organische zuren (urinestaal)
Uitvoerfrequentie
Sikkelcel screening (bloed)

Min. volume vereist

Toll like receptor functie (bloed)

Conditionering & verzending

Toegevoegd:
Stalen uitsluitend op maandag voor 14
uur op het lab afleveren.'

Uitvoerfrequentie

van '1 maal per week'
naar 'op Di en Do en Vr (batch)'

Voriconazol (DALWAARDE vóór toediening) (bloed)
Vleesmengsel fx23 (f26-f27-f83-f284) (bloed)

Test wordt niet meer uitgevoerd

SEPTEMBER 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

Metanefrine, normetanefrine (urinedebiet) aanvulling

3-Methoxytyramine (urine)/creat enzym
geslacht
leeftijd
waarde

eenheid

*

µg/g creat.

*

≤ 291

3-Methoxytyramine (urinedebiet aangez)
geslacht
*

leeftijd
*

waarde
≤ 460

eenheid
µg/24h
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SEPTEMBER 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

Galactitol (urine)

nieuw

Huid (bloed)

van
naar

EN

16088 (UZL)

Galactitol via polyolen (urinestaal)

17020-9 (LOINC)
38440-4 (LOINC)

Huid - intercellulair
Huid - Basale membraan

2515 (UZL)

Huid - As (bloed)

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 .

KALENDER AJ 2017-2018 EERSTE SEMESTER
LESSEN EN CAPITA SELECTA
KLINISCHE BIOLOGIE UZ KU LEUVEN
Hierna vindt u de kalender van de Lessen en Capita Selecta eerste semester AJ 2017-2018.
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 moet deelname op voorhand bevestigd worden via mail aan
laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be die u dan de skype link zal toesturen waarmee u kan deelnemen.
Voor meer informatie kan u terecht op laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be, tel. 016/34.70.18.

KALENDER AJ 2017-2018 eerste semester
LESSEN en CAPITA SELECTA
Klinische Biologie UZ KU Leuven

DINSDAG

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

12u30 - 13u30

Les hematologie: Nancy Boeckx: Medical mystery? A case report

10-10-2017

12u30 - 13u30

Les immunologie: 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

7-11-2017

12u30 - 13u30

Les microbiologie: Marc Van Ranst: Griep en griepvaccinatie

14-11-2017

12u30 - 13u30

Capita selecta chemie: Pieter Vermeersch: Casuïstiek

21-11-2017

12u30 - 13u30

Les hematologie: Lucienne Michaux: Cytogenetisch onderzoek bij
hematologische maligniteit

5-12-2017

12u30 - 13u30

Capita selecta chemie: Steven Pauwels: Toxicologie, state of the art

12-12-2017

12u30 - 13u30

Capita selecta immunologie: Xavier Bossuyt: Laboratoriumevaluatie
autoantistoffen

19-12-2017

12u30 - 13u30

Capita selecta microbiologie: Kurt Beuselinck: Snelle moleculaire diagnostiek
microbiologie

9-1-2018

12u30 - 13u30

Les microbiologie: Stefanie Desmet: Katheter-gerelateerde infecties

16-1-2018

12u30 - 13u30

Les microbiologie: Melissa Depypere: Cultuur negatieve endocarditis

dd. 10.10.2017

