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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 augustus 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.
Mogen wij u eraan herinneren om steeds uw BTW-nummer kenbaar te maken.
Onze dienst Medische Administratie heeft een e-mailadres waarop dit kan meegedeeld worden: MADbb@uzleuven.be .
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.
IN DIT
NUMMER:
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AUGUSTUS 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

Beproevingsmethode

van:
'Immunoassay - Heterogene sandwich magnetische scheiding en spectofotometrische detectie bij 37°C'
naar:
'Immunoassay - Sandwich - Electro Chemie Luminescentie (ECL)'

Toestel

van:
'Siemens Medical Solutions Diagnostics
(Dade Behring) - Dimension RXL'
naar:
'HITACHI/Roche - MODULAR E'

CK MB iso-enzyme (bloed)

Beproevingsmethode
Lamotrigine (bloed)
Toestel
Min. volume vereist
Trombocyten aggregatie (bloed)

toegevoegd: 'Vloeistof chromatografie
met tandem massaspectroscopische detectie (LC/MS/MS).'
toegevoegd: 'Waters - Micromass
Quatro micro'
toegevoegd: 'Er zijn 6 citraat-buizen van
2.7 mL nodig voor uitvoering van de test.'

Conditionering en verzending

toegevoegd: 'Het staal moet in het lab
aankomen tussen 9:00 en 16:00 uur.'

Min. volume vereist

toegevoegd: 'Er zijn zowel 2 citraatbuizen van 2.7 mL als 1 EDTA-buis nodig
voor uitvoering van de test (dat laatste
voor bijbehorende trombocyten telling).'

Conditionering en verzending

toegevoegd: 'Het staal moet in het lab
aankomen tussen 9:00 en 16:00 uur.'

Beproevingsmethode

van:
'Immunoassay - Heterogene sandwich magnetische scheiding en spectofotometrische detectie bij 37°C'
naar:
'Immunoassay - Sandwich - Electro Chemie Luminescentie (ECL)'

Toestel

van:
'Siemens Medical Solutions Diagnostics
(Dade Behring) - Dimension RXL'
naar :
'HITACHI/Roche - MODULAR E'

Trombocyten functie (PFA) (bloed)

Troponine-T hs (bloed)
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AUGUSTUS 2012: WIJZIGINGEN AAN DE LABOGIDS (VERVOLG)

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

Tryptase (bloed)

Calcium (urinedebiet)

Calcium (urinestaal)

Calcium totaal (bloed)

rubriek

aard van de aanpassing

Conditionering en verzending

van:
'Verzending tussen 2 en 5 dagen: 4 - 8°C
Verzending: kamertemperatuur.'
naar:
'Bewaring & verzending tot 2 dagen: kamertemperatuur
Bewaring & verzending tussen 2 en 5
dagen: 4 - 8°C
Bewaring & verzending langer dan 5 dagen: -20°C'

van:
'Colorimetrie - o-Cresolphtaleine comBeproevingsmethode plexon methode' :
naar:
'5-nitro-5'-methyl-BAPTA complexatie
met EDTA terugtitratie'
Test onder accreditatie van 'ja' naar 'neen'
van:
'Colorimetrie - o-Cresolphtaleine comBeproevingsmethode plexon methode' :
naar:
'5-nitro-5'-methyl-BAPTA complexatie
met EDTA terugtitratie'
Test onder accreditatie van 'ja' naar 'neen'
van:
'Colorimetrie - o-Cresolphtaleine comBeproevingsmethode plexon methode' :
naar:
'5-nitro-5'-methyl-BAPTA complexatie
met EDTA terugtitratie'
Test onder accreditatie van 'ja' naar 'neen'

Porfyrinen (faecesstaal)

Niet-ZIV prijs van 75 € naar 81 €

Positieve cultuur met mycobacteriën? (BAL)

Niet-ZIV prijs van 10 € naar 12 €

Positieve cultuur met mycobacteriën? (bronchusasp.)

Niet-ZIV prijs van 10 € naar 12 €

Positieve cultuur met mycobacteriën? (diversen)
Positieve cultuur met mycobacteriën? (sputum)

Niet-ZIV prijs van 10 € naar 12 €
Niet-ZIV prijs van 10 € naar 12 €
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AUGUSTUS 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

Lamotrigine (bloed)

Hemoglobine (volbloed: veneus)

Calcium totaal (bloed)

Troponine-T hs (bloed)

CK MB iso-enzyme (bloed)

aard van de aanpassing
TOEGEVOEGD:
Lamotrigine (bloed)
geslacht
leeftijd
*
*
NIEUW IN HET MENU:
Hemoglobine (BGA)
geslacht
leeftijd
M
*
V
*
WIJZIGING:
OUD:
Calcium (plasma)
geslacht
leeftijd
*
0D - 10D
*
10D - 2J
*
2J - 12J
*
≥12J
NIEUW:
Calcium (plasma) Cobas
geslacht
leeftijd
*
0D - 10D
*
10D - 2J
*
2J - 12J
*
12J - 18J
*
≥18J
NIEUW IN HET MENU:
Troponine T hs
geslacht
leeftijd
*
*
WIJZIGING:
OUD:
CK-MB massa (Dimension)
geslacht
leeftijd
*
*
NIEUW:
CK-MB massa (Roche)
geslacht
leeftijd
M
*
V
*

waarde
3.0 - 14.0

eenheid
mg/L

waarde
14.0 - 18.0
12.0 - 16.0

eenheid
g/dL
g/dL

waarde
7.60 - 10.40
9.00 - 11.00
8.80 - 10.80
8.60 - 10.30

eenheid
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL

waarde
7.60 - 10.40
9.00 - 11.00
8.80 - 10.80
8.40 - 10.20
8.60 - 10.20

eenheid
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL

waarde
≤ 0.013

eenheid
µg/L

waarde
≤ 3.5

eenheid
µg/L

waarde
≤ 6.2
≤ 4.9

eenheid
µg/L
µg/L
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AUGUSTUS 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

Troponine T hs (bloed)

6598-7 (LOINC) Troponine T hs (bloed)
PS. Het vroeger gebruikte Troponine I (bloed) : 10839-9 (LOINC)

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 .

Lessen Klinische Biologie / Voordrachten Critically appraised topics (CATs)
Laboratoriumgeneeskunde, Leslokaal 7, UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven
Dinsdag
09/10/2012

Seminarie

12u - 13u

UZ Leuven

Pieter Vermeersch: Evidence-based Laboratory Medicine:
beoordelen en rapporteren van de diagnostische performantie
van laboratoriumtesten.

Dit seminarie valt buiten de verplichte lessenreeks in het kader van de Master na Master opleiding van de
assistenten.
U bent van harte welkom.
Accreditatie Ethiek en Economie wordt aangevraagd.
De activiteiten in de UZLeuven vinden plaats op Laboratoriumgeneeskunde, CDG07 (bordeaux pijl) Leslokaal 7,
UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven.
Meer info: laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be, 016 347018

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 .

