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

Geachte collega

laboratoriumgeneeskunde@
uzleuven.be

Hierbij vindt u de wijzigingen van de vorige maand.

www.uzleuven.be/lag

Wil u ook onze andere
nieuwsbrieven lezen,
neem dan een kijkje op
onze website.

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.

Erkenningsnummer
8-24700-91-998 vanaf
01/03/2013

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 .

BTW nummer
BE 0419.052.173

Graag ook uw aandacht voor de gewijzigde rapportering van labo-analysen vanuit UZ
Leuven: vermelding van het RIZIV nummer van de aanvrager op bijlagen van laboresultaten.
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 .
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

IN DIT
NUMMER:
Voorwoord

1

Labogids

2

RIZIV nr. op bijlagen
laboresultaten

3

Referentiewaarden

3

Nieuwe publicaties

3

Aanvraagcodes

4

Prof. Dr. Johan Van Eldere, diensthoofd-laboratoriumdirecteur
en de stafleden van Laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven
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AUGUSTUS 2013: 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

Albumine/Creatinine ratio

nieuw in het menu

Sulfhemoglobine (bloed)

verantwoordelijke

Walnoot (rJug r1) (f441)
(bloed)

nieuw in het menu

Walnoot (rJug r3) (f442)
(bloed)

nieuw in het menu

Cashewnoot (rAna o3) (f443)
(bloed)

nieuw in het menu

Gliadine (f98) (bloed)

nieuw in het menu

Galactose-alpha-1,3-galactose
(u953) (bloed)

nieuw in het menu

aard van de aanpassing
van:
Nancy Boeckx
naar:
Florent Vanstapel

verantwoordelijke

van:
Godelieve Marien
naar:
Nancy Boeckx

Differentiële celtelling
(sputum)

verantwoordelijke

van:
Godelieve Marien
naar:
Nancy Boeckx

Transferrine glycosylatie isotypering (bloed)

Bijzonderheden

Toegevoegd:
Test voor het opsporen van congenitale afwijkingen van de glycosylatie (CDG).

Creatinine (bloed)

Bijzonderheden

Toegevoegd:
IDMS traceable

Beproevingsmethode

Gecorrigeerd:
van:
Homogene spectrofotometrische immunoassay - beta-galactosidase
reassociatie inhibitie - CEDIA
naar:
Homogene turbidimetrische immunoassay - latexagglutinatie inhibitie - KIMS

Differentiële celtelling (BAL)

Carbamazepine (bloed)
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VERMELDING VAN HET RIZIV NUMMER VAN DE AANVRAGER OP BIJLAGEN VAN LABORESULTATEN

In het verleden kon het gebeuren dat op de bijlagen van laboresultaten die in de UZ Leuven werden aangevraagd
het RIZIV nummer van de bestemmeling werd vermeld in plaats van dat van de aanvrager binnen de UZ. Dit kon
aanleiding geven tot verwarring en ongerustheid.
Men heeft een nieuwe versie Medibridge server aangemaakt en geïnstalleerd. Voortaan wordt er, op lijn 4 voor het
Health-One labo formaat, het RIZIVnr van de voorschrijver ingevuld i.p.v. het RIZIVnr van de bestemmeling.

AUGUSTUS 2013: 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
Albumine/Creatinine ratio
geslacht

Albumine/Creatinine nieuw in
ratio
het menu

*

leeftijd
*

waarde

eenheid

≤ 30

mg/g creat.

Micro albuminurie (urine)
geslacht
*
FSH
geslacht
M

leeftijd
*
leeftijd
*

waarde

eenheid

≤ 20

mg/L

waarde

eenheid

1.2 - 7.7

IU/L

van

commentaar

commentaar
folliculair: 3.5 - 12.5 IU/L

V
FSH (bloed)

commentaar

*

IU/L

ovulatoir: 4.7 - 21.5 IU/L
luteaal: 1.7 - 7.7 IU/L
postmenopauzaal: 25.8 - 134.8 IU/L

FSH
geslacht

leeftijd

waarde

eenheid

commentaar
folliculair: 3.5 - 12.5 IU/L

naar

V

*

IU/L

ovulatoir: 4.7 - 21.5 IU/L
luteaal: 1.7 - 7.7 IU/L
postmenopauzaal: 25.8 - 134.8 IU/L

M

*

1.5 - 12.4 IU/L

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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AUGUSTUS 2013: WIJZIGINGEN AAN AANVRAAGCODES INTERLIS
(AANVRAAGMENU)

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

aard van de aanpassing
14957-5
(LOINC)

Albumine/Creatinine ratio

nieuw in
het menu

Micro albuminurie (urinestaal)

Rapporteerbaar
14959-1
(LOINC)

Albumine/Creatinine ratio (urinestaal)

2161-8 (LOINC) Creatinine (urinestaal)
9088 (UZL)
Walnoot (rJug r1) (f441) (bloed)

Walnoot (rJug r3) (f442) (bloed)

Cashewnoot (rAna o3) (f443) (bloed)

Gliadine (f98) (bloed)

Galactose-alpha-1,3-galactose (u953) (bloed)

nieuw in
het menu

nieuw in
het menu

nieuw in
het menu

nieuw in
het menu

nieuw in
het menu

Walnoot (rJug r1) (f441) (bloed)

Rapporteerbaar
9089 (UZL)

Walnoot (rJug r1) (f441) - kwalitatief

9090 (UZL)

Walnoot (rJug r3) (f442) (bloed)

Rapporteerbaar
9091 (UZL)

Walnoot (rJug r3) (f442) - kwalitatief

9092 (UZL)

Cashewnoot (rAna o3) (f443) (bloed)

Rapporteerbaar
9093 (UZL)

Cashewnoot (rAna o3) (f443) (bloed) - kwalitatief

9094 (UZL)

Gliadine (f98) (bloed)

Rapporteerbaar
9095 (UZL)

Gliadine (f98) (bloed) - kwalitatief

73837-7
(LOINC)

Galactose-alpha-1,3-galactose (u953) (bloed)

Rapporteerbaar
9096 (UZL)

Galactose-alpha-1,3-galactose (u953) - kwalitatief

Pneumocystis jiroveci PCR (BAL) (REF. LAB)

nieuw in
het menu

5976 (UZL)

Pneumocystis jiroveci PCR (BAL) - kwalitatief (REF.
LAB)

Pneumocystis jiroveci PCR (bronchus- of
endotracheaal asp.) (REF. LAB)

nieuw in
het menu

5975 (UZL)

Pneumocystis jiroveci PCR (bronchus- of endotracheaal asp.) - kwalitatief (REF. LAB)

