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Welkom bij onze eerste nieuwsbrief.
We plannen een maandelijkse uitgave die we enerzijds publiceren op onze website http://www.uzleuven.be/LAG/ en anderzijds u via mail bezorgen.
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 .
Deze nieuwsbrief is vooral ten behoeve van laboratoria die labanalyses naar ons
doorsturen in onderaanneming. Zij zijn immers diegenen die op de hoogte moeten gebracht worden van wijzigingen in ons testaanbod, afname- en verzendinstructies, verwachte antwoordtijden enz.
De actuele status van deze informatie is op elk ogenblik beschikbaar in onze online labogids: http://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/instructies-per
-test
Per test vindt u, links onderaan, ook een link naar de referentiewaarden en naar
het aanvraagmenu. Dat laatste toont de aanvraagcodes die u moet gebruiken
indien u ons elektronische aanvragen wil sturen en resultaten elektronisch ontvangen (Lab-Lab communicatie of Interlis).
Deze maandelijkse nieuwsbrief zal telkens een opsomming geven van die tests
waarvoor in de voorbije maand een toevoeging of een wijziging werd uitgevoerd
aan de labogids, aan de referentiewaarden of aan het aanvraagmenu.
Verder kunnen topics aan bod komen die belangrijk zijn voor de interacties tussen uw en ons laboratorium.
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Prof. Dr. Johan Van Eldere, diensthoofd-laboratoriumdirecteur
en de stafleden van Laboratoriumgeneeskunde UZLeuven
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JANUARI 2011: WIJZIGINGEN AAN DE LABOGIDS

Test

rubriek

aard aanpassing

Cultuur (faeces)

Bijzonderheden

aangevuld

Handjesgras (nCyn d1) g 216 (bloed)

Beproevingsmethode

aangevuld

Toestel

aangevuld

Test onder accreditatie

aangevuld

RIZIV Nomenclatuurnummer

aangevuld

1,25-dihydroxy vit. D (bloed)
Cryptosporidium opsporen (faeces)

nieuwe test in het menu

Zeebaars f 410 (bloed)

nieuwe test in het menu

Organische zuren (CSV)
Herpes simplex virus PCR bij immuungecompromitteerde patiënten (bloed)

nieuwe test in het menu

Varicella-zostervirus PCR (bloed) EM

nieuwe test in het menu

nieuwe test in het menu

JANUARI 2011: WIJZIGINGEN AAN REFERENTIEWAARDEN

Test

aard aanpassing

Acylcarnitine differentiatie (plasma)

gewijzigd

Organische zuren (urinestaal)

aangevuld en gewijzigd

JANUARI 2011: WIJZIGINGEN AAN AANVRAAGCODES INTERLIS
(AANVRAAGMENU)
Test

aard aanpassing

Cytologisch onderzoek (beenmerg)

aangevuld

Hepatitis B virus surface antigeen (bloed)

aangevuld

Rubellavirus IgG (bloed)

nieuw

Epstein-Barrvirus PCR (bloed) EM
Microscopisch onderzoek (synoviaal vocht)

nieuw
nieuw

LAATSTE NIEUWE PUBLICATIES

Kijk ook naar onze nieuwe publicaties van de laatste 6 maanden. U vindt ze terug op onze website
http://w1.uzleuven.be/labo/LAG_nieuwe_publicaties.htm
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BELANG VAN EEN GOED INGEVULD AANVRAAGFORMULIER
Zoals u weet moeten op een voorschrift de volgende administratieve gegevens voorkomen (RIZIV-nomenclatuur art. 24
§9 2.):
-naam, voornaam, INSZnr., adres, geboortedatum en geslacht van de patiënt
-naam, voornaam, adres en RIZIV-erkenningsnummer van de voorschrijver
-datum van het voorschrift en handtekening van de voorschrijver
-datum van afname van het monster indien de voorschrijver de afname doet of onder zijn verantwoordelijkheid laat doen
door paramedisch personeel
Als universitaire instelling ontvangen we dagelijks van andere laboratoria opdrachten tot uitvoering van analysen in onderaanneming.
Het laboratorium dat als onderaannemer werkt moet de voorschrijver correct kunnen identificeren. De volledige gegevens van patiënt zijn nodig voor een correcte identificatie/registratie en een correcte interpretatie van de bekomen laboratoriumresultaten. Regelmatig ontbreken echter enkele van deze gegevens.
Vermoedelijk ontving u zelf, als eerste laboratorium, deze ontbrekende gegevens niet. Mogen we daarom vragen bij de
artsen die u stalen bezorgen aan te dringen u alle wettelijk noodzakelijke gegevens te bezorgen. Correct ingevulde opdrachtformulieren laten ons toe uw opdrachten vlotter te registreren en sneller te rapporteren.
Met dank voor uw medewerking.

2010: NIEUWE ANALYSES IN ONS TESTAANBOD

Schelvis f 42 (bloed)

Neisseria gonorrhoeae DNA (wisser genitaal)

Berk (r Bet v6) t 225 (bloed)

Neisseria gonorrhoeae DNA (urine)

Wespengif (rVes v5) i 209 (bloed)

Parainfluenzavirus PCR (BAL)

Veldwespengif (rPol d5) i 210 (bloed)

Parainfluenzavirus PCR (bronchus- of endotracheaal
asp.)

Koolvis f 413 (bloed)

Parainfluenzavirus PCR (bovenste luchtwegen)

Zeebaars f 410 (bloed)

Bofvirus PCR (bovenste luchtwegen)

Alternaria (rAlt a1) (m229) (bloed)

Bofvirus PCR (CSV)

Handjesgras (nCyn d1) g 216 (bloed)

CD4(+) regulatoire T-cellen (bloed)

Adenovirus PCR (diversen) (EM)

Metanefrine, normetanefrine (urinedebiet)

Adenovirus PCR (bloed) (EM)

Organische zuren (urinestaal)

Adenovirus PCR (CSV) (EM)

Voriconazol (DALWAARDE vóór toediening)
(bloed)

Adenovirus PCR (urine) (EM)

Parathormoon (PTH) intact (bloed)

Adenovirus PCR (faeces) (EM)

beta-CTx (collageen degradatie) (bloed)

