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NIEUWSBRIEF
LABORATORIUMGENEESKUNDE UZLEUVEN
VOOR MEER
INFORMATIE:
LABORATORIUMGENEESKUNDE
Herestraat 49
3000 Leuven
Tel. 016/34 70 19
Fax: 016/34 70 42
E-mail:

Geachte collega
Hierbij vindt u de wijzigingen van de maand mei 2012.

laboratoriumgeneeskunde@
uzleuven.be

www.uzleuven.be/lag

Wil u ook onze andere
nieuwsbrieven lezen,
neem dan een kijkje op
onze website.
Erkenningsnummer
8-24700-91-431 vanaf
26/10/2011
BTW nummer
BE 0419.052.173

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 .
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.
Tijdens de verlofperiode juli-augustus 2012 blijven onze diensten uiteraard beschikbaar: de extra-muros receptie is elke werkdag open van 08 u. tot 18 u.
Ook op 11/7 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 .

IN DIT
NUMMER:

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.
Voorwoord
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Prof. Dr. Johan Van Eldere, diensthoofd-laboratoriumdirecteur
en de stafleden van Laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven
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MEI 2012: 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

Insuline nuchter (bloed)
Insuline niet nuchter (bloed)

test omvat ook:
test omvat ook:

toegevoegd: 'Hemoglobine vrij in plasma (bloed)'
toegevoegd: 'Hemoglobine vrij in plasma (bloed)'

Insuline om ... u (bloed)

test omvat ook:

toegevoegd: 'Hemoglobine vrij in plasma (bloed)'

Lactaat / pyruvaat (bloed)

toegevoegd: 'Staal moet worden afgenomen in aanwezigheid van
labopersoneel (maak op voorhand een afspraak). Het staal dient
onmiddellijk na afname onteiwit te worden omdat pyruvaat en
vooral acetoacetaat erg labiel zijn.
De laborant neemt een gelabelde buis met 1 mL ijskoud perconditionering & verzen- chloorzuur 1M (koelkast, 2 jaar houdbaar) op ijs mee.
ding
Pipetteer onmiddellijk na de veneuze punctie 1 mL gehepariniseerd bloed in het buisje met 1 mL ijskoud perchloorzuur,
meng op en plaats de buis terug op ijs.
Vries het buisje als dusdanig (bruine kleur) in en verstuur diepgevroren.
Voor meer informatie bel 016 34 04 52.'

bijzonderheden

toegevoegd: 'De test 3-Hydroxybutyraat / acetoacetaat (bloed)
kan op hetzelfde staal worden uitgevoerd.'

3-Hydroxybutyraat / acetoacetaat (bloed)

toegevoegd: 'Staal moet worden afgenomen in aanwezigheid van
labopersoneel (maak op voorhand een afspraak). Het staal dient
onmiddellijk na afname onteiwit te worden omdat pyruvaat en
vooral acetoacetaat erg labiel zijn.
De laborant neemt een gelabelde buis met 1 mL ijskoud perconditionering & verzen- chloorzuur 1M (koelkast, 2 jaar houdbaar) op ijs mee.
ding
Pipetteer onmiddellijk na de veneuze punctie 1 mL gehepariniseerd bloed in het buisje met 1 mL ijskoud perchloorzuur,
meng op en plaats de buis terug op ijs.
Vries het buisje als dusdanig (bruine kleur) in en verstuur diepgevroren.
Voor meer informatie bel 016 34 04 52.'

Kanarie-faeces Ge200 (bloed)

nieuw in het menu

Mycoplasma pneumoniae PCR
(CSV) EM

nieuw in het menu

hCG totaal (tumormerker)
(bloed)

niet-ZIV prijs

verwijderd

RIZIV nomenclatuurnummer

546195-546206, B 400

Fibrillarine (bloed)

nieuw in het menu
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MEI 2012: WIJZIGINGEN AAN DE LABOGIDS (VERVOLG)

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

Porfobilinogeen (PBG)
(urinedebiet)

conditionering & verzending

van: 'Verzending: staal van licht afschermen!
Verzending: gekoeld (2-8°C).'
naar: 'Verzending: ingevroren of gekoeld (2-8°C).'

Porfyrinen (uro,copro)
(urinedebiet)

conditionering & verzending

van: 'Verzending: staal van licht afschermen!
Verzending: gekoeld (2-8°C).'
naar: 'Verzending: ingevroren of gekoeld (2-8°C).'

richtlijnen voor staalafname

toegevoegd: 'Staal onmiddellijk na afname van het licht afschermen'

conditionering & verzending

van: 'Verzending: staal van licht afschermen!
Verzending: gekoeld (2-8°C).'
naar: 'Verzending: ingevroren of gekoeld (2-8°C).'

Hepatitis E virus antistoffen
(bloed)

toestel

van: 'Siemens Medical Solutions Diagnostics (Dade Behring) - BEP
III & INNOGENETICS - Auto-LIA II'
naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48 & Siemens Medical Solutions Diagnostics (Dade Behring) - BEP III'

HTLV-I & II antistoffen (CSV)

toestel

van: INNOGENETICS - Auto-LIA II'
naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48'

HTLV confirmatie antistoffen
(bloed)

toestel

van: INNOGENETICS - Auto-LIA II'
naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48'

Porfobilinogeen (urinestaal)

HIV antistoffen confirmatie (bloed) toestel

van: 'Siemens Medical Solutions Diagnostics (Dade Behring) - BEP
III & INNOGENETICS - Auto-LIA II'
naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48 & Siemens Medical Solutions Diagnostics (Dade Behring) - BEP III'

Borrelia confirmatie IgM (CSV)

toestel

van: INNOGENETICS - Auto-LIA II'
naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48'

bijzonderheden

toegevoegd: 'Deze test maakt geen onderscheid tussen intravasculaire hemolyse en in vitro hemolyse bv aansluitend op de staalname. De betere test voor het opsporen van intravasculaire hemolyse is het opsporen van verlaagd haptoglobine. '

toestel

van 'HITACHI/Roche - MODULAR P' naar 'HITACHI/Roche COBAS c702'

uitvoerfrequentie

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

toestel

van: INNOGENETICS - Auto-LIA II'
naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48'

uitvoerfrequentie

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

toestel

van: INNOGENETICS - Auto-LIA II'
naar: 'INNOGENETICS - Auto-LIA 48'

Hemoglobine vrij in plasma (bloed)

Borrelia antistoffen (CSV)

Borrelia confirmatie IgG (bloed)
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MEI 2012: WIJZIGINGEN AAN DE LABOGIDS (VERVOLG)

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

uitvoerfrequentie

van: 'elke werkdag, tijdens de diensturen, Za en Zo
voormiddag'
naar 'elke dag, inclusief Za en Zo'

toestel

van: 'ABBOTT - TDxFLx'
naar 'HITACHI/Roche - COBAS c702'

uitvoerfrequentie

van: 'elke werkdag, tijdens de diensturen, Za en Zo
voormiddag'
naar 'elke dag, inclusief Za en Zo'

toestel

van: 'ABBOTT - TDxFLx'
naar 'HITACHI/Roche - COBAS c702'

uitvoerfrequentie

van: 'elke werkdag, tijdens de diensturen, Za en Zo
voormiddag'
naar 'elke dag, inclusief Za en Zo'

toestel

van: 'ABBOTT - TDxFLx'
naar 'HITACHI/Roche - COBAS c702'

uitvoerfrequentie

van: 'elke werkdag, tijdens de diensturen, Za en Zo
voormiddag'
naar 'elke dag, inclusief Za en Zo'

toestel

van: 'ABBOTT - TDxFLx'
naar 'HITACHI/Roche - COBAS c702'

Borrelia antistoffen (bloed)

uitvoerfrequentie

van 'op Ma en Do (batch)'
naar 'op Ma en Woe (batch)'

EliA Jo1 (bloed)

nieuw in het menu

Amikacine (DALWAARDE vóór toediening) (bloed)

Amikacine (PIEKWAARDE na toediening) (bloed)

Amikacine (vóór dialyse) (bloed)

Amikacine (na dialyse) (bloed)
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MEI 2012: WIJZIGINGEN AAN REFERENTIEWAARDEN

Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze on-line labogids:
http://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test
Test
PM-Scl (bloed)
Mi-2 (bloed)

aard van de aanpassing
van: <= 15.0 microg/L naar <= 7.0 U/mL
van: <= 15.0 microg/L naar <= 7.0 U/mL

Aspergillus flavus Gm228 (bloed)

toegevoegd: <= 50,0 mg/L

Kanarie-faeces Ge200 (bloed)

nieuw in het menu: <= 24,0 mg/L

Fibrillarine (bloed)
EliA Jo1 (bloed)

nieuw in het menu: <= 7,0 U/mL
nieuw in het menu: <= 7,0 U/mL

MEI 2012: WIJZIGINGEN AAN AANVRAAGCODES INTERLIS
(AANVRAAGMENU)

Voor details van onderstaande wijzigingen: zie http://w1.uzleuven.be/labo/LAG/LAG_Aanvraagmenu/
Test
Kanarie-faeces Ge200 (bloed)

aard van de aanpassing
nieuw in het menu:
aanvraag: 6167 (UZL) Kanarie-faeces Ge 200 (bloed)

Mycoplasma pneumoniae PCR (CSV) EM

nieuw in het menu:
aanvraag: 6168 (UZL) Mycoplasma pneumoniae PCR (CSV)

EliA Jo1 (bloed)

nieuw in het menu:
aanvraag: 35333-4 (LOINC) ELIA - Jo 1
rapporteerbaar: 5234-0 LOIN ELIA - Jo 1 - kwalitatief en 103 (UZL) Autoantistoffen (bloed) : bespreking

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 .

