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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:

Hierbij vindt u de wijzigingen van de maand oktober.

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

Sedert 21 november 2011 is het Laboratorium Digestie en Absorptie, voorheen
E462, geïntegreerd in de dienst Laboratoriumgeneeskunde van UZ Leuven.
Meer hierover vindt u op blz. 3.
Tijdens de kerstvakantie blijven onze diensten beschikbaar: de extra-muros receptie is elke werkdag open van 08 u. tot 18 u. behalve op maandag
26 december 2011. Op die dag zijn we gesloten. De stalen kunnen wel altijd afgegeven worden in het labo.
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

BTW nummer
BE 0419.052.173

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
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Labo Digestie en
Absorptie

3

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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OKTOBER 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

rubriek

aard van de aanpassing

Methemoglobine (bloed)

medisch verantwoordelijke

van Zahur Zaman naar Florent Vanstapel

Microscop. onderzoek (o.a. vet) (faeces)

medisch verantwoordelijke

van Zahur Zaman naar Jaak Billen

Galzuren totaal (peritoneaal vocht)

nieuw in het menu

Differentiële celtelling (BAL)

Richtlijnen voor staalafname

aangevuld met 'Niet afnemen op zaterdag,
zondag en feestdagen.'

Differentiële celtelling (sputum)

Richtlijnen voor staalafname

aangevuld met 'Niet afnemen op zaterdag,
zondag en feestdagen.'

OKTOBER 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

Organische zuren (urinestaal)

toegevoegd: Dodecanedioaat Ref.waarden: <= 0 mmol/mol creat.

Acylcarnitine differentiatie (plasma)

leeftijdscategorie verbeterd (van >=8M naar >= 8J) voor 3-OH Butyryl
carnitine, 3-OH Octadecanoyl carnitine en Tetradecenoyl C14:1

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
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OKTOBER 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

Zweettest

nieuw in het menu

Reumafactor (bloed)

nieuw in het menu

VERHUIS FUNCTIEMETINGEN EN LABORATORIUM DIGESTIE EN
ABSORPTIE
Sedert maandag 21 november ’11 is het Laboratorium Digestie en Absorptie, voorheen E462, geïntegreerd in de dienst Laboratoriumgeneeskunde van UZ Leuven.
Voor het bestellen van ademtesten, opsturen van uitgevoerde testen, maken van afspraken, bespreken van testresultaten
of uitleg over de testen kan u voortaan gebruik maken van onderstaande contactgegevens:
Adres: Laboratoriumgeneeskunde, UZ Leuven
Herestraat 49 - CDG 07
3000 Leuven
tel:
016/34 70 00 (call-center)
fax:
016/34 70 10 (call center)
E-mailadres algemeen: laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be
Webadres: http://www.uzleuven.be/LAG
Patiënten die zelf een ademtest komen afhalen of terug brengen, kunnen terecht op de Functiemeting Endoscopie (oranje
pijl, niveau 0) van maandag tot vrijdag tussen 8u en 16u15. Ook patiënten die een afspraak hebben om een test uit te
voeren op de afdeling, dienen zich aan te melden op Functiemeting Endoscopie.
Indien u bij UZ Leuven geregistreerd bent als Medibridge gebruiker, zal u vanaf 21 november een beknopt verslag (overzicht
van de gemeten parameters en de beoordeling) van de testresultaten ontvangen via Medibridge als een laborapport onder de
hoofding ‘Digestie en Absorptie’. Het volledige verslag met inbegrip van tabellen en figuren wordt u per post nagestuurd.
Wij zijn overtuigd dat deze wijzigingen de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede zullen komen.
Met collegiale hoogachting
Prof. Dr. K. Verbeke tel 016 33 01 50

