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Onderwerp: Onbeschikbaarheid 13C-lactose ademtesten

Geachte collega,
Ongetwijfeld hebt u de afgelopen weken gemerkt dat de 13C-lactose ademtesten niet
beschikbaar waren door het ontbreken van het substraat 13C-lactose. Wij hadden eerder laten
weten dat de problemen vanaf maart zouden opgelost zijn maar hebben nu opnieuw bericht
gekregen van de leverancier dat de productie van het substraat een vertraging van enkele
weken heeft opgelopen. We hebben wereldwijd alle mogelijke opties bekeken maar kunnen op
korte termijn geen 13C-lactose bekomen die voldoet aan onze kwaliteitseisen.
Omdat wij beseffen dat dit nieuw uitstel zeer vervelend is voor uw patiënten hebben we
besloten om als alternatief de lactose waterstoftest aan te bieden. In tegenstelling tot onze
standaard 13C-lactose test waarbij zowel de vertering van lactose (13CO2-excretie) als de
malabsorptie van lactose (H2-excretie) wordt gemeten, wordt in deze test niet-gemerkte lactose
toegediend en wordt enkel de malabsorptie van lactose gemeten aan de hand van de H 2excretie. Er zal enkel een analyse van H2 worden aangerekend.
De sensitiviteit en specificiteit voor de waterstof ademtest zijn iets lager dan voor de
gecombineerde 13C/H2 test zoals aangegeven in onderstaande tabel.
Tabel: sensitiviteit en specificiteit van de standaard 13C/H2-lactose ademtest en H2 lactose
ademtest
Test
Specificiteit (%)
Sensitiviteit (%)
Standaard 13C/H2- ademtest
96
84
H2-ademtest
89
73
Referentie: Hiele M, et al. (CO2)-C-13 Breath Test Using Naturally C-13-Enriched Lactose for Detection of
Lactase Deficiency in Patients with Gastrointestinal Symptoms. J Lab Clin Med 1988;112(2):193-200.
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Indien u wenst gebruik te maken van dit alternatief vragen wij u een bestelling te plaatsen via
het online webformulier (https://www.uzleuven.be/laboratoriumgeneeskunde/bestelformulierademtesten).
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Zodra we terug 13C-lactose ter beschikking hebben schakelen we terug over op de
gecombineerde 13C/H2-lactose ademtest. U zal hierover tijdig geïnformeerd worden.
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Onze oprechte excuses voor het ongemak.
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* = klinisch bioloog

Met vriendelijke groeten,
prof. dr. apr. Kristin Verbeke, ing. Els Houben en prof. dr. Marc Van Ranst
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