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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

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

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 .
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.
Tijdens de paasvakantie blijven onze diensten beschikbaar: de extra-muros receptie is elke werkdag open van 08 u. tot 18 u. behalve op maandag 21 april 2014.
Op die dag is de extra-muros receptie gesloten. De stalen kunnen wel altijd afgegeven worden in het labo.

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 .
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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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FEBRUARI 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

aard van de aanpassing

Bijzonderheden

Toegevoegd:
Conversiefactor IgD van units naar microgram (µg):
1.41
Bron: Anderson DS, Tacket L; A research standard for
human immunglobulin D. Bull. WLd. Hlth. Org. 43:607,
1970.

Uitvoerfrequentie

van 'op Di en Do (batch)'
naar 'elke werkdag, tijdens de diensturen'

Beproevingsmethode

van 'Enzyme-linked immuno-sorbent assay - BIORAD'
naar 'Immunoassay - Sandwich - Electro Chemie Luminescentie (ECL)'

Toestel

van 'Siemens Medical Solutions Diagnostics (Dade
Behring) - BEP III'
naar 'HITACHI/Roche - MODULAR E'

- Mycobacterium tuberculosis PCR
(diversen)
- Mycobacterium tuberculosis PCR
(sputum)
- Mycobacterium tuberculosis PCR
(bronchusaspiraat)
- Mycobacterium tuberculosis PCR
(bronchuslavage/BAL)

Verantwoordelijke

van 'Johan Van Eldere'
naar 'Veroniek Saegeman'

Confirmatie Porfyrinen (urinestaal)

nieuw in het menu

- hCG totaal in CSV
- hCG totaal (tumormerker) (bloed)
- hCG totaal (zwangere) (bloed)

Bijzonderheden

Toegevoegd:
Bijaanvraag niet toegelaten op een reeds geanalyseerd
staal: risico op carry-over!

Cryptosporidium opsporen (faeces)

Beproevingsmethode

Toegevoegd: 'Snelle immuno-assay techniek voor Giardia en Cryptosporidium'

Smalle weegbree (r Pla l 1) w234 (bloed)

nieuw in het menu

IgD (bloed)

Hepatitis C virus antistoffen confirmatie
(bloed)

Glucose (t/m 120 min) OGTT na 75 g Glc
nieuw in het menu
bij zwangere (bloed)
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FEBRUARI 2014: 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
Coproporfyrinen kwantitatief(urine)
geslacht

Confirmatie Porfyrinen
(urinestaal)

nieuw in
het menu

leeftijd

waarde

eenheid

≤ 130

µg/L

waarde

eenheid

3 - 20

µg/L

leeftijd

waarde
1.4 - 7.0

eenheid
ng/mL

leeftijd

waarde

eenheid

0.26 - 2.55

ng/mL

waarde

eenheid

≤ 92

mg/dL

waarde

eenheid

≤ 153

mg/dL

waarde
≤ 180

eenheid
mg/dL

*
*
Uroporfyrinen kwantitatief (urine)
geslacht

leeftijd

*
*
11-Deoxycortisol (ng/mL)
van

geslacht
*
*
11-Deoxycortisol (ng/mL)

11-deoxycortisol (bloed)
naar

geslacht
*
*
Glucose (plasma) : 0 min
geslacht

Glucose (t/m 120 min)
OGTT na 75 g Glc bij
zwangere (bloed)

nieuw in
het menu

leeftijd

*
*
Glucose (plasma) : 120 min
geslacht

leeftijd

*
*
Glucose (plasma) : 60 min
geslacht
*

leeftijd
*

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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FEBRUARI 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
Proteïnase 3 Sensitive (PR3S) (bloed)

Myeloperoxidase Sensitive (MPOS)
(bloed)
Smalle weegbree (r Pla l 1) w234 (bloed)

Tacrolimus (bloed)

aard van de aanpassing
van

46267-1
(LOINC)

PR3 (proteinase 3) (bloed) - in U/mL

naar

6130 (UZL)

PR3S (proteinase 3) (bloed) - in U/mL

van

46266-3
(LOINC)

MPO (myeloperoxidase) (bloed) - in U/mL

naar

6131 (UZL)

MPOS (myeloperoxidase) (bloed) - in U/mL

nieuw in
het menu

64972-3
(LOINC)

Smalle weegbree (rPla l1) w234 (bloed)

van

6237 (UZL)

Tacro voorbereiding

naar

11253-2
(LOINC)

Tacrolimus (FK 506) (bloed)

10961 (UZL)
van
Reducerende suikers (faeces)

EN
11010 (UZL)

naar

10961 (UZL)

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

bloed 0 min
11121 (UZL)

Glucose (bloed) - bij OGTT na 75g Glc bij zwangere - 0 min

bloed 30 min
Glucose (t/m 120 min) OGTT na 75 g
Glc bij zwangere (bloed)

nieuw in
het menu

11122 (UZL)

Glucose (bloed) - bij OGTT na 75g Glc bij zwangere - 30 min

bloed 60 min
11123 (UZL)

Glucose (bloed) - bij OGTT na 75g Glc bij zwangere - 60 min

bloed 120 min
11124 (UZL)

IMMUNOCAP ISAC
Gezien de geringe belangstelling wordt deze test niet meer uitgevoerd.
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:
Dr. Sc. E. Van Hoeyveld
Laboratoriumgeneeskunde
Allergie/Immunologie
erna.vanhoeyveld@uzleuven.be
Tel. +32 16 347910

Glucose (bloed) - bij OGTT na 75g Glc bij zwangere - 120 min

