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

Geachte collega
Hierbij vindt u onze laatste wijzigingen.

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 .
Tijdens de kerstvakantie blijven onze diensten beschikbaar: de extra-muros
receptie is elke werkdag open van 08 u. tot 18 u. behalve op dinsdag
25 december 2012. Op die dag is de extra-muros receptie gesloten. De stalen
kunnen wel altijd afgegeven worden in het labo.
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.

BTW nummer
BE 0419.052.173

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 .

IN DIT
NUMMER:

Graag ook uw aandacht voor de wijzigingen in onze medische staf.
Vanaf 2 januari 2013 gaat dr. Godelieve Mariën op emeritaat. Haar medische
verantwoordelijkheden worden overgenomen door haar collega’s
prof. dr. Xavier Bossuyt en dr. sc. Erna Van Hoeyveld.
Voor wat betreft de taken in verband met de RIZIV facturatie wordt zij vervangen door dr. Veroniek Saegeman en mevr. Betty Smeyers (administratie).
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Nieuwe publicaties
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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 .

Referentiewaarden
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Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Wijziging med staf LAG

5

Verder wensen wij u nog prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig
2013.

BTW nr.
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Evenementen
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CAT kalender
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Prof. Dr. Johan Van Eldere, diensthoofd-laboratoriumdirecteur
en de stafleden van Laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven
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NOVEMBER 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

Interferon-gamma productie
(TB antigeen)
Interferon-gamma productie
(Tb antigeen + Mitogeen)
(EM)

rubriek

van
'Deze afnametubes zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de
firma Cellestis GmbH, Darmstadt, Deutschland,
www.cellestis.com, europe@cellestis.com.'
Richtlijnen voor staalafname naar
'Deze afnametubes zijn uitsluitend verkrijgbaar bij
QIAGEN Benelux BV, De Keyserlei 5 box 58, 2018
Antwerpen, tel 0800 79612, fax: 0800 79611, ordersbnl@qiagen.com.'

Beproevingsmethode

van
'Homogene enzyme immunoassay - EMIT'
naar
'Homogene turbidimetrische immunoassay - latexagglutinatie inhibitie - KIMS'

Toestel

van
'Siemens Medical Solutions Diagnostics (Dade
Behring) - Dimension RXL'
naar
'HITACHI/Roche - COBAS c702'

Benzodiazepines (urine)
Cocaïne (urine)
Cannabinoïden (urine)
Opiaten (urine)
Barbituraten (urine)

Gentamicine (DALWAARDE
vóór toediening) (bloed)
Beproevingsmethode
Gentamicine (PIEKWAARDE
na toediening) (bloed)
Gentamicine (vóór dialyse)
(bloed)
Gentamicine (na dialyse)
(bloed)

aard van de aanpassing

Toestel

van
'Immunoassay - Homogene latexagglutinatie - turbidimetrische detectie bij 37°C'
naar
'Homogene turbidimetrische immunoassay - latexagglutinatie inhibitie - KIMS'
van
'Siemens Medical Solutions Diagnostics (Dade
Behring) - Dimension RXL'
naar
'HITACHI/Roche - COBAS c702'
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NOVEMBER 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

Beproevingsmethode

van
'Immunoturbidimetrie'
naar
'Homogene turbidimetrische immunoassay - latexagglutinatie inhibitie - KIMS'

Bijzonderheden

toegevoegd:
'Tijdens het WE (tss 8u30 en 17u) kan de RSV
antigeen test (Binax®) uitgevoerd worden op stalen van ernstig zieke jonge kinderen.
Hiervoor is telefonisch contact door de behandelende kinderarts met de assistent microbiologie
noodzakelijk (telefoonnummer 016 3 47081).'

Toestel

van
'Siemens Medical Solutions Diagnostics (Dade
Behring) - Dimension RXL'
naar
'HITACHI/Roche - COBAS c702'

Acceptabele stalen Recipiënt

van
'volledig bloed (heparine) / zonder gel'
naar
'volledig bloed (EDTA)'
'Li-Heparine volbloed is ook toegelaten.'

Beproevingsmethode

van
'Hoge druk vloeistof chromatografie (HPLC) - reversed phase (C18) - fluorescentie detectie na
derivatisatie - enzymatische hydrolyse'
naar
'Hoge druk vloeistof chromatografie (HPLC) - reversed phase (C18) - fluorescentie detectie na
derivatisatie'

Amikacine (DALWAARDE vóór toediening) (bloed)
Amikacine (PIEKWAARDE na toediening) (bloed)
Amikacine (vóór dialyse) (bloed)
Amikacine (na dialyse) (bloed)
Respiratoir syncytieel virus PCR /
Humaan metapneumovirus PCR
(bovenste luchtwegen)
Respiratoir syncytieel virus PCR /
Humaan metapneumovirus PCR
(BAL)
Respiratoir syncytieel virus PCR /
Humaan metapneumovirus PCR
(bronchus- of endotracheaal asp.)

Fenobarbital (bloed)

Vitamine B1 (bloed)
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NOVEMBER 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
van
4039 (UZL)

RSV/hMPV-PCR(wisser bovenste luchtwegen): Humaan
metapneumovirus PCR

4048 (UZL)

RSV/hMPV-PCR (wisser bovenste luchtwegen): Respiratoir syncytieel virus PCR

4039 (UZL)

RSV/hMPV-PCR(wisser bovenste luchtwegen): Humaan
metapneumovirus PCR

4048 (UZL)

RSV/hMPV-PCR (wisser bovenste luchtwegen): Respiratoir syncytieel virus PCR

OF
Respiratoir syncytieel virus
PCR / Humaan metapneumovirus PCR (bovenste luchtwegen) naar
EN
van
Respiratoir syncytieel virus
PCR / Humaan metapneumovinaar
rus PCR (BAL)

OF

4037 (UZL)
4046 (UZL)

EN

4037 (UZL)
4046 (UZL)

RSV/hMPV-PCR (BAL): Humaan metapneumovirus
PCR
RSV/hMPV-PCR (BAL): Respiratoir syncytieel virus PCR
RSV/hMPV-PCR (BAL): Humaan metapneumovirus
PCR
RSV/hMPV-PCR (BAL): Respiratoir syncytieel virus PCR

van

Respiratoir syncytieel virus
PCR / Humaan metapneumovirus PCR (bronchus- of
endotracheaal asp.)

4038 (UZL)

RSV/hMPV-PCR (Bronchus- of endotracheaal asp.):
Humaan metapneumovirus PCR

4047 (UZL)

RSV/hMPV-PCR (bronchus- of endotracheaal asp.):
Respiratoir syncytieel virus PCR

4038 (UZL)

RSV/hMPV-PCR (Bronchus- of endotracheaal asp.):
Humaan metapneumovirus PCR

4047 (UZL)

RSV/hMPV-PCR (bronchus- of endotracheaal asp.):
Respiratoir syncytieel virus PCR

2998-3
(LOINC)

Vitamine B1 (bloed)

7106 (UZL)

Vitamine B1 (difosfaat) (bloed)

OF
naar
OF
van

Vitamine B1 (bloed)
naar

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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NOVEMBER 2012: WIJZIGINGEN AAN DE REFERENTIEWAARDEN

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

WIJZIGINGEN IN DE MED STAF VAN LABORATORIUMGENEESKUNDE

Dr. Veroniek Saegeman is sedert 1 april 2011 gestart als medisch staflid laboratoriumgeneeskunde.
Zij is verantwoordelijk voor infectieuze serologie, mycobacteriële diagnostiek, ondersteunend kwaliteitsverantwoordelijke microbiologie en deeltijds actief als geneesheer ziekenhuishygiënist met als
aandachtsgebieden screeningsbeleid en outbreak detectie. Zij zal zich verder toeleggen op multiresistente gram-negatieve bacteriën.
Vanaf 1 januari 2013 is zij verantwoordelijke voor de RIZIV facturatie in opvolging van dr. Godelieve Mariën,
die op emeritaat gaat.
U kunt haar bereiken op nummer 016/34 24 23.

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 .

EVENEMENTEN

Op 2 februari 2013 is er een opendeurdag op onze dienst gepland.
Het volledige programma zal vanaf januari beschikbaar zijn.
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Lessen Klinische Biologie / Voordrachten Critically appraised topics (CATs)
Laboratoriumgeneeskunde, Leslokaal 7, UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven
14u00 -14u35
dinsdag
12-3-2013 14u35 -15u10
AALST

CAT

Ellen Van Even (UCL): Use of the thrombin generation assay for detection
and titration of factor VIII inhibitors : a new diagnostic approach. Supervisor: Prof. Dr. S. Eeckhoudt

CAT

Melissa Depypere (Aalst):Is de GPIb bindingsassay op basis van latexpartikels evenwaardig aan de ristocetine cofactor activiteitstest? Supervisor:
Dr. E. Bailleul
Koffiepauze

15u25 -16u10
14u00 - 14u35
dinsdag
26-3-2013 14u35 - 15u10
UZL

LES

Les hematologie - Marc Jacquemin : Verworven stollingsinhibitoren

CAT

Elke Del Biondo (UZL) : Gevoeligheidsbepaling voor antiseptica in het microbiologische labo: literatuurstudie en praktische implicaties. Supervisor:
Prof. Dr. V. Saegeman

CAT

Yolande Pypen (Genk) : Identificatie van Haemophilus influenzae en verwante Haemophilus species met MALDI-TOF MS (microflex® BRUKER).
Supervisor: Dr. G. Coppens en Dr. E. Oris
Koffiepauze

dinsdag
16-4-2013
UZL

15u25 -16u10

LES

Les microbiologie - Marc Van Ranst : MMR (Mazelen - Bof - Rubella)

14u00 - 14u35

CAT

Christine Van Laer (UZL) : Lab-diagnostisch zorgpad : zorgpad acute leukemie bij volwassenen. Supervisor: Prof. Dr. N. Boeckx

14u35 - 15u10

CAT

Julie Jacobs (UZL) : Vergelijkende studie Quantiferon TB Gold met T-Spot
voor de diagnose van latente TB. Supervisor: Prof. Dr. V. Saegeman
Koffiepauze

15u25 -16u00

CAT

An Joosten (UZL) : Diagnostiek van hemoglobinopathieën met behulp van
MALDI-TOF. Supervisor: Apr. D. Kieffer, N. Peersman

16u00 - 16u45

LES

Les hematologie - Davy Kieffer : Laboratoriumdiagnostiek van hemoglobinopathieën

14u00 - 14u35

CAT

Christophe Indevuyst (UZL) : TDM bij de behandeling van de ziekte van
Crohn. Supervisor: Prof. Dr. P. Vermeersch

dinsdag 14u35 - 15u10
23-4-2013
UZL

CAT

Silvie Nickmans (UZL) : Diagnostic challenges in inhalation allergy: a retrospective study. Supervisor: Dr. Sc. E. Van Hoeyveld

15u25 -16u10

LES

Koffiepauze
Les scheikunde - Pieter Vermeersch : Laboratorium diagnostiek van erfelijk metabole aandoeningen
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Lessen Klinische Biologie / Voordrachten Critically appraised topics (CATs)
Laboratoriumgeneeskunde, Leslokaal 7, UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven
14u00 - 14u35
dinsdag
7-5-2013 14u35 - 15u10
HASSELT

CAT

Bram Ngo (Hasselt) : Toxicologische screening en confirmatie van
THC. Supervisor: Dr. L. Mortier

CAT

Pierre-Alexandre Olivier (UZL) : Nut van Sysmex rules: bloedplaatjesaggregaten. Supervisor: Dr. C. Brusselmans
Koffiepauze

LES

Les scheikunde - Steven Pauwels : Methode-ontwikkeling van een LC
-MS methode: praktijkvoorbeeld

14u00 - 14u35

CAT

Marina Mukovnikova (UZL) : Nasaal dragerschap van Staphylococcus
aureus bij orthopedische chirurgie patiënten: risico voor post- operatieve wondinfecties, screeningsmethodes en preventie. Supervisor:
Prof. Dr. V. Saegeman

dinsdag
14-5-2013
14u35 - 15u10
UZL

CAT

Simon Degandt (Kortrijk) : Naar een optimale workflow voor de detectie van carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae vanuit
screeningsstalen. Supervisor: Dr. J. Colaert

15u25 -16u10

Koffiepauze
15u25 -16u10

LES

Les microbiologie - Veroniek Saegeman : Carbapenemase

dinsdag
21-5-2013 12u00 - 13u00
UZL

Dieter Ory : Synthesis and biological evaluation of carbon-11 and fluorine-18 labelled P2X7-receptor ligands for diagnosis of neurological
Voorstelling diseases using positron emission tomography (PET).
onderzoeks- Development and validation of a brain reporter gene system based on
werk
the P2X7 receptor for in vivo visualisation of the P2X7 receptor by
positron emission tomography (PET)

dinsdag
28-5-2013 12u00 - 13u00
UZL

Voorstelling
Jolien Claessens : Effect of the staphylococcal delta-toxin on biofilms
onderzoeksof Staphylococcus epidermidis.
werk

dinsdag
11-6-2013 12u00 - 13u00
UZL

Voorstelling
Edith Vermeulen : Literatuurseminarie in kader van onderzoekswerk:
onderzoeksde rol van vitamine D in ABPA
werk

Elke CAT voorstelling duurt 35 min waarvan 25 min presentatie en 10 min discussie.
De activiteiten in UZLeuven vinden plaats op Laboratoriumgeneeskunde, CDG07 (bordeaux pijl 7de VD) Leslokaal 7, UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven. Info: laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be, tel. 016347018.
Op 12-3-2013 vinden de activiteiten plaats in het OLVZiekenhuis, Campus Aalst (zaal Guernica 1 op 4de VD), Moorselbaan
164, 9300 Aalst. Info: kathleen.debeer@olvz-aalst.be.
Op 7-5-2013 vinden de activiteiten plaats in het Jessa ziekenhuis, campus Virga Jesse (Auditorium gelijkvloers), Stadsomvaart
11, 3500 Hasselt. Info: secretariaat klinisch laboratorium, tel. 011309740.
Accreditatie Klinische Biologie is aangevraagd voor alle activiteiten. Op de RIZIV website registreren we de aanwezigheden. U kan er in
uw individueel dossier via uw persoonlijke login bevestiging van uw deelname vinden. Aanwezigheidsattesten versturen we enkel op aanvraag.
Iedereen is van harte welkom!

