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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 juli 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

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.
Graag ook uw aandacht voor de indexering van de tarieven van laboratoriumanalysen buiten-RIZIV. In bijlage vindt u een lijst van de laboanalysen waarvoor
de aanpassing geldig is.
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 .

BTW nummer
BE 0419.052.173

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

Mycobacterium tuberculosis/
Rifampicine: snelle PCR
(bronchuslavage/BAL)

RIZIV nomenclatuurnummer

toegevoegd: 550933-550944, B 2000

Mycobacterium tuberculosis/
Rifampicine: snelle PCR
(bronchusaspiraat)

RIZIV nomenclatuurnummer

toegevoegd: 550933-550944, B 2000

Mycobacterium tuberculosis/
Rifampicine: snelle PCR (sputum)

RIZIV nomenclatuurnummer

toegevoegd: 550933-550944, B 2000

Mycobacterium tuberculosis/
Rifampicine: snelle PCR (diversen)

RIZIV nomenclatuurnummer

toegevoegd: 550933-550944, B 2000

Identificatie EM gekweekte fungus

nieuwe test in het menu

Fibrillarine (bloed)

RIZIV nomenclatuurnummer

toegevoegd: 556032-556043, B 350

Hepatitis B virus e Ag (bloed)

Bijzonderheden

toegevoegd: Voor extramurale stalen
wordt Hb e As niet meegetest.

Hepatitis B virus e As (bloed)

Bijzonderheden

toegevoegd: Voor extramurale stalen
wordt Hb e Ag niet meegetest.

Factor VIII chromogene test (bloed)

nieuwe test in het menu

Amikacine (DALWAARDE vóór toediening) (bloed)

Beproevingsmethode

van 'Fluorescence Polarization Immunoassay (FPIA)' naar 'Immunoturbidimetrie'

Amikacine (PIEKWAARDE na toediening) (bloed)

Beproevingsmethode

van 'Fluorescence Polarization Immunoassay (FPIA)' naar 'Immunoturbidimetrie'

Amikacine (vóór dialyse) (bloed)

Beproevingsmethode

van 'Fluorescence Polarization Immunoassay (FPIA)' naar 'Immunoturbidimetrie'

Amikacine (na dialyse) (bloed)

Beproevingsmethode

van 'Fluorescence Polarization Immunoassay (FPIA)' naar 'Immunoturbidimetrie'

Pagina 3

JAARGANG 2,

NR.8

JULI 2012: WIJZIGINGEN AAN DE REFERENTIEWAARDEN

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

aard van de aanpassing
Factor VIII chromogene test
geslacht
*

Biomerkers Alzheimer
(CSV) EM

leeftijd
*

waarde
70 - 150

eenheid
%

OUD:
Biomerkers Alzheimer: Beta-amyloïd 1-42
geslacht leeftijd waarde
eenheid
*

*

pg/mL

Biomerkers Alzheimer: Fosfo-tau 181
geslacht leeftijd waarde
eenheid
*

*

pg/mL

Biomerkers Alzheimer: Totaal tau
geslacht leeftijd waarde
eenheid
*

*

pg/mL

NIEUW:
Biomerkers Alzheimer: Beta-amyloïd 1-42
geslacht leeftijd waarde
eenheid
*

*

pg/mL

Biomerkers Alzheimer: Fosfo-tau 181
geslacht leeftijd waarde
eenheid
*

*

pg/mL

Biomerkers Alzheimer: Totaal tau
geslacht leeftijd waarde
eenheid
*

*

pg/mL

commentaar
> 500 pg/mL (5-95 percentiel van
cut-off: 335 - 613 pg/mL)
commentaar
< 80 pg/mL (5-95 percentiel van
cut-off: 58 - 82 pg/ml)
commentaar
< 367 pg/mL (5-95 percentiel van
cut-off: 251 - 425 pg/mL)

commentaar
Pathologisch < 500 pg/mL (5-95
percentiel van cut-off: 335 - 613
pg/mL)
commentaar
Pathologisch > 80 pg/mL (5-95
percentiel van cut-off: 58 - 82 pg/
ml)
commentaar
Pathologisch > 367 pg/mL (5-95
percentiel van cut-off: 251 - 425
pg/mL)
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JULI 2012: WIJZIGINGEN AAN AANVRAAGCODES INTERLIS
(AANVRAAGMENU)

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

aard van de aanpassing

Mi-2 (bloed)

Wijziging:
van: aanvraag: 18485-3 (LOINC) ELIA - Mi-2 - kwalitatief
naar: aanvraag: 56637-2 (LOINC) ELIA - Mi-2; rapporteerbaar: 18485-3
(LOINC) ELIA - Mi-2 - kwalitatief

RNA Polymerase III (bloed)

Wijziging:
van: aanvraag: 3977 (UZL) ELIA - RNA Polymerase III (ug/L); rapporteerbaar:
3978 (UZL) ELIA - RNA Polymerase III - kwalitatief
naar: aanvraag: 3977 (UZL) ELIA - RNA Polymerase III (ug/L); rapporteerbaar:
63328-9 (LOINC) ELIA - RNA Polymerase III - kwalitatief

PM-Scl (bloed)

Wijziging:
van: aanvraag: 31563-0 (LOINC) ELIA - PM-Scl - kwalitatief
naar: aanvraag: 31562-2 (LOINC) ELIA - PM-Scl; rapporteerbaar: 31563-0
(LOINC) ELIA - PM-Scl - kwalitatief

Factor VIII activiteit (bloed)

Wijziging:
van: aanvraag: 3208-6 (LOINC) Factor VIII activiteit (bloed)
naar: aanvraag: 3209-4 (LOINC) Factor VIII activiteit (bloed)

Identificatie EM gekweekte fungus

Nieuwe test in het menu:
aanvraag: 6225 (UZL) en 6226 (UZL) en 6227 (UZL)

Factor VIII chromogene test
(bloed)

Nieuwe test in het menu:
aanvraag: 6228 (UZL) Factor VIII chromogene test (bloed)

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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INDEXERING TARIEVEN LABORATORIUMANALYSEN BUITEN-RIZIV

De directie van het UZ Leuven past op 1 september 2012 een indexering toe van de tarieven van laboratoriumanalysen buiten-RIZIV. Na indexaanpassing zijn onze kostprijzen de volgende:
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6€
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105 €
135 €

In bijlage een lijst van de laboanalysen waarvoor de aanpassing geldig is.

OPROEP OM UW BTW-NR KENBAAR TE MAKEN

UZ Leuven dient op de facturen die het verstuurt naar laboratoria en ziekenhuizen waarvoor wij analysen in onderaanneming hebben uitgevoerd het BTW-nummer van deze instellingen te vermelden.
Mogen wij u dan ook vragen om steeds uw BTW-nummer kenbaar te maken. Onze dienst Medische Administratie
heeft een e-mailadres waarop dit kan meegedeeld worden: MADbb@uzleuven.be .

