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LABORATORIUMGENEESKUNDE UZLEUVEN
VOOR MEER
INFORMATIE:

Geachte collega

LABORATORIUMGENEESKUNDE
Herestraat 49
3000 Leuven
Tel. 016/34 70 19
Fax: 016/34 70 42
E-mail:
laboratoriumgeneeskunde@
uzleuven.be

www.uzleuven.be/lag

Wil u ook onze andere
nieuwsbrieven lezen,
neem dan een kijkje op
onze website.
Erkenningsnummer
8-24700-91-188

Hierbij vindt u de wijzigingen van de maand mei.
De actuele status van ons testaanbod met afname- en verzend-instructies, verwachte antwoordtijden enz. is op elk ogenblik beschikbaar in onze labogids via
onze website:
http://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test
Tijdens de verlofperiode juli-augustus 2011 blijven onze diensten uiteraard beschikbaar: de extra-muros receptie is elke werkdag open van 08 u. tot 18 u.
Ook op 11/7 en op 22/07 is de extra-muros receptie de hele dag open.
Op 21/7 en 15/8 zijn we gesloten. Op die dagen kunnen de stalen altijd afgegeven worden in het labo.
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.
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MEI 2011: WIJZIGINGEN AAN DE LABOGIDS

Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze on-line labogids: http://www.uzleuven.be/nl/
laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test
Test
Thyroglobuline (Tg) As (bloed)
Interferon-gamma productie (Tb antigeen + Mitogeen) (EM)
Aspergillus flavus m228 (bloed)

rubriek

aard van de aanpassing

aanvraagformulier

gewijzigd

richtlijnen voor staalafname

gewijzigd
nieuwe test in het menu

MEI 2011: WIJZIGINGEN AAN REFERENTIEWAARDEN

Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze on-line labogids:
http://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test
Test

aard van de aanpassing

HbA1c (bloed)
Tellen en mobiliteit (sperma)

aangevuld
gewijzigd

Morfologisch onderzoek (sperma)

gewijzigd

Vitaal kleuring (sperma)

gewijzigd

Directe Mar (IgG, IgA) (sperma)
Guanidinoazijnzuur (urine)

gewijzigd
gewijzigd

MEI 2011: WIJZIGINGEN AAN AANVRAAGCODES INTERLIS
(AANVRAAGMENU)

Voor details van onderstaande wijzigingen: zie http://w1.uzleuven.be/labo/LAG/LAG_Aanvraagmenu/
Test

aard van de aanpassing

HbA1c (bloed)

aangevuld

Tellen en mobiliteit (sperma)

gewijzigd

Capacitatietest (sperma)

gewijzigd

Albumine index (CSV)
Aspergillus flavus m228 (bloed)

verbeterd
nieuw in het menu

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

