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Wil u ook onze andere
nieuwsbrieven lezen,
neem dan een kijkje op
onze website.
Erkenningsnummer
8-24700-91-998 vanaf
01/03/2013

Hierbij vindt u de wijzigingen van de vorige maand.
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 .

BTW nummer
BE 0419.052.173

Tijdens de kerstvakantie blijven onze diensten beschikbaar: de extra-muros
receptie is elke werkdag open van 08 u. tot 18 u. behalve op woensdag 25 en
donderdag 26 december 2013 en op woensdag 1 januari 2014. Op die dagen is de
extra-muros receptie gesloten. De stalen kunnen wel altijd afgegeven worden in het
labo.
De planning van de batchtesten die normaal enkel op die dagen worden uitgevoerd,
wordt aangepast. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op onze website.
Mogen wij u ook vragen om, indien u vóór de feestdagen of vóór het weekend
dringende stalen naar ons stuurt, hiermee rekening te houden en ons hiervan a.u.b.
vooraf telefonisch op de hoogte te brengen.
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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 .
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.
Prof. Dr. Johan Van Eldere, diensthoofd-laboratoriumdirecteur
en de stafleden van Laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven
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OKTOBER 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

aard van de aanpassing

-Enterovirus typering (bloed) (REF. LAB)
-Enterovirus typering (BAL) (REF. LAB)
-Enterovirus typering (cultuur) (REF. LAB)
-Enterovirus typering (CSV) (REF. LAB)
-Enterovirus typering (diversen) (REF. LAB)
-Enterovirus typering (faeces) (REF. LAB)
-Enterovirus typering (aspiraat) (REF. LAB)
-Enterovirus typering (RNA) (REF. LAB)
-Enterovirus typering (bovenste luchtwegen) (REF. LAB)
-Enterovirus typering (huid) (REF. LAB)
-Enterovirus typering (oog) (REF. LAB)
-Chlamydophila pneumoniae PCR (BAL) (REF. LAB)
nieuw in het menu
-Chlamydophila pneumoniae PCR (bovenste
luchtwegen) (REF. LAB)
-Mycoplasma pneumoniae PCR (BAL) (REF. LAB)
-Mycoplasma pneumoniae PCR (bovenste luchtwegen)
(REF. LAB)
-Mycoplasma pneumoniae PCR (bronchus- of endotracheaal asp.) (REF. LAB)
-Mycoplasma pneumoniae PCR (CSV) (REF. LAB)
-Mycoplasma pneumoniae PCR (longbiopt) (REF. LAB)
-Kat (rFel d 4) e228 (bloed)
-D-Lactaat (plasma)
-Mycobacterium tuberculosis/Rifampicine: snelle PCR
(bronchuslavage/BAL)
-Mycobacterium tuberculosis/Rifampicine: snelle PCR
(bronchusaspiraat)
-Mycobacterium tuberculosis/Rifampicine: snelle PCR
(sputum)
-Mycobacterium tuberculosis/Rifampicine: snelle PCR
(diversen)

Niet-ZIV prijs

toegevoegd: 53,00 Euro

Parathormoon (PTH) 1-84 (bloed)

Conditionering en
verzending

verwijderd: 'Verzending: ingevroren.'

Antwoordtijd

van '<5d' naar '<1d'

Clostridium difficile toxine (faeces)

van 'Cultuur en toxine worden steeds
Richtlijnen voor staalsamen bepaald.' naar 'GDH antigen en
afname
toxine worden steeds samen bepaald.'
van 'Enzyme-linked immuno-sorbent
assay (ELISA) (toxines)
Selectieve kweek en identificatie CCFA (kweek)'
Beproevingsmethode naar: 'Enzyme-linked immuno-sorbent
assay (ELISA) (GDH antigen en toxines)
Eventueel RT-PCR voor toxine bepaling (GeneXpert Cepheid).

Pagina 3

JAARGANG 3,

NR.11

OKTOBER 2013: 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

Reducerende suikers (urinestaal)

uitvoerfrequentie
antwoordtijd

van '2 maal per maand' naar 'op Di enVr'
van '<2w' naar '<6d'
van 'op Di en Vr (batch)'
naar 'op Ma en Di en Do en Vr (batch)'

uitvoerfrequentie

DiagnoseRegel

toegevoegd: 'Diagnoseregel 28: aanrekenbaar aan RIZIV indien immunofluorescentiereactie positief voor een nucleair antigeen
voor een titer >= 1/40 of voor een cytoplasmatisch antigeen ongeacht de titer'

-Enterovirus kweek (faeces)
-Enterovirus kweek (wisser oog)
-Enterovirus kweek (wisser huid)
-Enterovirus kweek (BAL)
-Influenzavirus PCR (BAL)
-Parainfluenzavirus PCR (BAL)
-Respiratoir syncytieel virus PCR / Humaan
metapneumovirus PCR (BAL)
-Enterovirus kweek (luchtwegaspiraat)
-Influenzavirus PCR (bronchus- of endotracheaal asp.)
-Parainfluenzavirus PCR (bronchus- of endotracheaal asp.)
-Respiratoir syncytieel virus PCR / Humaan
metapneumovirus PCR (bronchus- of endotracheaal asp.)
-Influenzavirus PCR (diversen)
-Enterovirus kweek (diversen)
-Enterovirus kweek (bovenste luchtwegen)
-Parainfluenzavirus PCR (bronchus- of endotracheaal asp.) (EM)
-Parainfluenzavirus PCR (BAL) (EM)
-Respiratoir syncytieel virus PCR / Humaan
metapneumovirus PCR (BAL) (REF. LAB)
-Respiratoir syncytieel virus PCR / Humaan
metapneumovirus PCR (bronchus- of endotracheaal asp.) (REF. LAB)
-Parainfluenzavirus PCR (BAL) (REF. LAB)
-Parainfluenzavirus PCR (bronchus- of endotracheaal asp.) (REF. LAB)

Test onder accreditatie

van 'neen' naar 'ja'

3-Hydroxybutyraat / acetoacetaat (bloed)

Bijzonderheden

toegevoegd: 'Een afspraak dient gemaakt te
worden voor 16 uur.'

EliA Jo1 (bloed)
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OKTOBER 2013: WIJZIGINGEN AAN REFERENTIEWAARDEN

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

Creatine
(urinestaal)

Aard van de aanpassing
Creatine/creatinine enzym. ratio
geslacht

leeftijd

waarde

eenheid

*

0J - 5J

40.0 - 1510.0

mmol/mol
creat.

*

5J - 12J 40.0 - 1070.0

mmol/mol
creat.

toegevoegd

van

D-Lactaat
(plasma)

nieuw in
het menu

van

mmol/mol
creat.
EliA CTD Screen

*

≥12J

40.0 - 500.0

geslacht

leeftijd

waarde

*

*

geslacht

leeftijd

*

*

geslacht
*

leeftijd
*

waarde
≤ 0.20

eenheid
mmol/L
FSH

commentaar

geslacht

leeftijd

waarde

eenheid

V

*

commentaar
folliculair: 3.5 - 12.5 IU/L
ovulatoir: 4.7 - 21.5 IU/L
luteaal: 1.7 - 7.7 IU/L

eenheid

commentaar

<0.7: negatief, 0.7-1.0: dubieus, >1.0:
positief
EliA CTD-Screen
U/mL

ENA (bloed)
naar

commentaar

waarde

eenheid

commentaar

<0.7: negatief, 0.7-1.0: dubieus, >1.0:
positief
D-lactaat enzymatisch
ratio

IU/L

postmenopauzaal: 25.8 - 134.8 IU/L
FSH (bloed)

naar

M

*

1.5 - 12.4

IU/L
FSH

geslacht

leeftijd

waarde

eenheid

V

*

IU/L

commentaar
folliculair: 3.5 - 12.5 IU/L
ovulatoir: 4.7 - 21.5 IU/L
luteaal: 1.7 - 7.7 IU/L
postmenopauzaal: 25.8 - 134.8 IU/L

M

*

1.2 - 7.7

IU/L
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OKTOBER 2013: WIJZIGINGEN AAN REFERENTIEWAARDEN (VERVOLG)
Voor details van onderstaande wijzigingen : zie onze on-line labogids: http://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/
instructies-per-test

Test

HDL+berek.LD
L cholesterol
(bloed)

EliA Jo1 (bloed)

aard van de aanpassing
HDL-Cholesterol
geleeftijd
waarde
slacht
*
*
≥ 40
van
LDL-Cholesterol (berekend)
geleeftijd
waarde
slacht
*
*
≤ 115
HDL-Cholesterol
geleeftijd
waarde
slacht
*
*
≥ 40
naar
LDL-Cholesterol (berekend)
geleeftijd
waarde
slacht
*
*
≤ 145
EliA Jo1
geleeftijd
waarde
slacht
toegevoegd
*

*

eenheid

commentaar

mg/dL
eenheid

commentaar

mg/dL
eenheid

commentaar

mg/dL
eenheid

commentaar

mg/dL
eenheid
U/mL

commentaar
<7: negatief, 7-10: dubieus, >10: positief

DRINGENDE STALEN

Mogen wij u vragen om, indien u vóór de feestdagen of vóór het weekend dringende stalen naar ons stuurt, hiermee rekening te houden en ons hiervan a.u.b. vooraf telefonisch via het call center nr. 016 34 70 00 op de hoogte te brengen.

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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OKTOBER 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
Vitamine B12 (bloed)

aard van de aanpassing
van

2924-9 (LOINC)

Vitamine B12 (bloed)

naar

2132-9 (LOINC)

Vitamine B12 (bloed)

34713-8 (LOINC)

Clostridium difficile toxine (faeces)

562-9 (LOINC)

Clostridium difficile cultuur (faeces)

57901-1 (LOINC)

Clostridium difficile (faeces) : glutamaatdehydrogenase Ag

34713-8 (LOINC)

Clostridium difficile toxine (faeces)

57901-1 (LOINC)

Clostridium difficile (faeces) : glutamaatdehydrogenase Ag

van

EN

Clostridium difficile toxine (faeces)
naar

EN

0 min
1451-4 (LOINC)

Cortisol (bloed) - bij insulinetolerantietest - 0 min

15 min
50752-5 (LOINC)

Cortisol (bloed) - bij insulinetolerantietest - 15 min

30 min
Cortisol
(Insulinetolerantietest)
(bloed)

toegevoegd

1419-1 (LOINC)

Cortisol (bloed) - bij insulinetolerantietest - 30 min

60 min
1404-3 (LOINC)

Cortisol (bloed) - bij insulinetolerantietest - 60 min

90 min
1398-7 (LOINC)

Cortisol (bloed) - bij insulinetolerantietest - 90 min

120 min

Kat (rFel d 4) e228
(bloed)

nieuw in het
menu

46403-2 (LOINC)

Cortisol (bloed) - bij insulinetolerantietest - 120 min

9255 (UZL)

Kat (rFel d 4) e228 (bloed)

