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NIEUWSBRIEF
LABORATORIUMGENEESKUNDE UZLEUVEN
VOOR MEER
INFORMATIE:

Geachte collega

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

Hierbij vindt u de wijzigingen van de vorige maand.

laboratoriumgeneeskunde@
uzleuven.be

www.uzleuven.be/lag

De actuele status van ons testaanbod met afname- en verzendinstructies, verwachte antwoordtijden enz. is op elk ogenblik beschikbaar in onze labogids via
onze website:
http://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/instructies-per-test .

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

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

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 .

IN DIT
NUMMER:

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Voorwoord
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Nieuwe publicaties
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Aanvraagcodes
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Prof. dr. Johan Van Eldere, diensthoofd-laboratoriumdirecteur,
en de stafleden van Laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven
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JANUARI 2014: WIJZIGINGEN AAN DE LABOGIDS

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

rubriek

Norovirus PCR (braaksel) EM

nieuw in het menu

Kweken van Bacteriën, gisten en
schimmels (exclusief Mycobacteriën)

Toestel

Kweek van Mycobacteriën (BK)

Beproevingsmethode

HIV-1 viral load (sperma)

Conditionering & verzending

Beproevingsmethode
Hepatitis C virus antistoffen (bloed)
Toestel

HIV Ag/Ab (bloed)

Bijzonderheden

Folaat (RBC) (bloed)

Antwoordtijd

aard van de aanpassing

toegevoegd: MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics)
toegevoegd: Kweek, identificatie met behulp van moleculaire diagnostiek, interpretatie van de gevoeligheid volgens
CLSI richtlijnen.
Löwenstein
toegevoegd: 'Verzending:
- Gekoeld verzenden (2-8°C) met een maximum transporttijd van 48u
- Indien transport mogelijk langer dan 48u (bvb weekend)
gelieve ingevroren te verzenden op droog ijs'
van 'Chemiluminescentie Micropartikel Immunoassay
Enzyme-linked immuno-sorbent assay - BIORAD'
naar 'Chemiluminescentie Micropartikel Immunoassay
Immunoassay - Sandwich - Electro Chemie Luminescentie
(ECL)'
van: 'ABBOTT-ARCHITECT, Siemens Medical Solutions
Diagnostics (Dade Behring) - BEP III'
naar 'ABBOTT-ARCHITECT, HITACHI/Roche MODULAR E'
toegevoegd: Indien één van beide screeningtesten nietnegatief is, worden HIV confirmatietesten uitgevoerd.
Bij een positieve HIV confirmatietest die niet-typeerbaar is,
moeten er bijkomende testen uitgevoerd worden. Neem
hiervoor contact op met de medisch verantwoordelijke
(tel. 47098).
van '<4h' naar '<2d'

JANUARI 2014: WIJZIGINGEN AAN REFERENTIEWAARDEN

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

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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JANUARI 2014: 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

nieuw in
het menu
nieuw in
Norovirus PCR (braaksel) EM
het menu
Lamotrigine (bloed)

van
HIV Ag/Ab (bloed)

Eiwit totaal (urinestaal)
Eiwit elektroforese
(urinestaal)
Aldosteron (urinedebiet)
Jodium totaal (urinestaal)

Eiwit/Creatinine Ratio (urine)

5-OH-indolazijnzuur
(urinedebiet)

naar

EN

nieuw in
het menu

EN

nieuw in
het menu
van

6948-4 (LOINC)

Lamotrigine (bloed)

10880 (UZL)

Norovirus PCR (braaksel)

3395 (UZL)

HIV screening (bloed): HIV Ag/As (Architect) - kwantitatief

10896 (UZL)

HIV screening (bloed): HIV Ag/Ab (Modular E) - kwantitatief

3395 (UZL)

HIV screening (bloed): HIV Ag/As (Architect) - kwantitatief

2888-6 (LOINC)

Totaal eiwit (urinestaal)

2890-2 (LOINC)

Totaal eiwit/Creatinine ratio (urinestaal)

13438-7 (LOINC) Eiwitelektroforese (urine) : Bespreking
1764-0 (LOINC)

naar
nieuw in
het menu
van

Aldosteron (urinedebiet) - in ng/mL

31992-1 (LOINC) Aldosteron (urinedebiet) - in ng/mL
2495-0 (LOINC)

Jodium (urinestaal)

2888-6 (LOINC)

Totaal eiwit (urinestaal)

2888-6 (LOINC)
2890-2 (LOINC)

Totaal eiwit (urinestaal)
Totaal eiwit/Creatinine ratio (urinestaal)

2161-8 (LOINC)

Creatinine (urinestaal)

van

1695-6 (LOINC)

5HIAA (aangezuurd urinedebiet) - per 24 uur

naar

31203-3 (LOINC) 5HIAA (aangezuurd urinedebiet) - in mg/L

naar

EN

Vancomycine (vóór dialyse)
(bloed)
Amikacine (vóór dialyse)
(bloed)
Tobramycine (na dialyse)
(bloed)

nieuw in
het menu
nieuw in
het menu
nieuw in
het menu
nieuw in
Amikacine (na dialyse) (bloed)
het menu
Vancomycine (na dialyse)
nieuw in
(bloed)
het menu
Tobramycine (vóór dialyse)
nieuw in
(bloed)
het menu

10996 (UZL)

Vancomycine (bloed) - voor dialyse

10994 (UZL)

Amikacine (bloed) - voor dialyse

59380-6 (LOINC) Tobramycine (bloed) - na dialyse
59378-0 (LOINC) Amikacine (bloed) - na dialyse
59381-4 (LOINC) Vancomycine (bloed) - na dialyse
10992 (UZL)

Tobramycine (bloed) - voor dialyse

10961 (UZL)
11010 (UZL)

Reducerende suikers (faeces) - dunnelaagchromatografie
Reducerende suikers (faeces) - dunnelaagchromatografie

Reducerende suikers (faeces)

nieuw in
het menu

Reducerende suikers
(urinestaal)

nieuw in
het menu

11007 (UZL)

Reducerende suikers (urine) - Screening (Benedict's reagens)

Tobramycine (DALWAARDE nieuw in
bij mucopatiënt) (bloed)
het menu

11003 (UZL)

Tobramycine (bloed) - bij mucoviscidose - dalwaarde

Tobramycine (PIEKWAARDE nieuw in
bij mucopatiënt) (bloed)
het menu

11004 (UZL)

Tobramycine (bloed) - bij mucoviscidose - piekwaarde

Hepatitis C virus antistoffen
confirmatie (bloed)

EN

van

16128-1 (LOINC) Hepatitis C As (bloed) - Monolisa - kwalitatief

naar

10899 (UZL)

Hepatitis C As (bloed) - kwantitatief (Modular E)

