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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.

Zoals u wellicht al vernomen hebt, wordt prof. dr. Marc Van Ranst vanaf
1 november het nieuwe diensthoofd van laboratoriumgeneeskunde.
Meer hierover vindt u op blz. 3
Vanaf die datum zal hij ook de prestataris zijn voor de extra muros aanvragen
behalve voor de RIA analyses, waarvoor dr. Jaak Billen prestataris wordt.
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 .

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

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
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Tijdens de herfstvakantie blijven onze diensten uiteraard beschikbaar: de extramuros receptie is elke werkdag open van 08 u. tot 18 u.
Ook op maandag 10 november is de extra-muros receptie de hele dag open.
Op dinsdag 11 november zijn we gesloten. De stalen kunnen wel altijd afgegeven
worden in het labo.
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.
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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SEPTEMBER 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

van 'Klinische inlichtingen gewenst'
naar 'Klinische inlichtingen gewenst via het aanvraagformulier : https://www.wiv-isp.be/Epidemio/NRC/FORMS/
Aanvraagformulier%20Borrelia20140110.pdf'

Uitvoerfrequentie

van 'op Di en Vr (batch)'
naar 'elke dag, inclusief Za en Zo'

Beproevings-methode

van 'Immunoradiometrisch (IRMA) - Sandwich'
naar 'Immunoassay - Sandwich - Electro Chemie Luminescentie (ECL)'

Bron referentiewaarden

toegevoegd:
'1. Melmed S, Kleinberg D. Anterior pituitary. In: Kronenberg HM, Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, eds.Williams
Textbook of Endocrinology. 11th ed. Philadelphia, PA:
Saunders Elsevier; 2008:chap 8.
2. Molitch ME. Anterior pituitary. In: Goldman L, Schafer
AI, eds. Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia, Pa: Saunders
Elsevier; 2011:chap 231.'

RIZIV Nomenclatuurnummer

van '434615-434626, B 350'
naar '546151-546162, B 350'

Uitvoerfrequentie

van 'op Di en Vr (batch)'
naar 'elke dag, inclusief Za en Zo'

Beproevings-methode

van 'Immunoradiometrisch (IRMA) - Sandwich'
naar 'Immunoassay - Sandwich - Electro Chemie Luminescentie (ECL)'

RIZIV Nomenclatuurnummer

van '434615-434626, B 350'
naar '546151-546162, B 350'

Antwoordtijd

van '<1d' naar '<8h'

Beproevings-methode

van 'Radioimmunoassay (RIA)'
naar 'LCMS'

Toestel

toegevoegd: 'LCMS'

RIZIV Nomenclatuurnummer

van '434755-434766, B 600'
naar '559451-559462, B 600'

Mycoplasma pneumoniae IgG
(bloed)

Uitvoerfrequentie

van 'op Wo en Vr (batch)'
naar 'op Vr (batch)'

Mycoplasma pneumoniae IgM
(bloed)

Uitvoerfrequentie

van 'op Ma en Woe en Vr (batch)'
naar 'op Vr (batch)'

- Borrelia antistoffen (bloed)
- Borrelia antistoffen (CSV)

- Prolactine (bloed)
- Prolactine 4x/uur (bloed)
- Prolactine 2x/uur (bloed)

- Prolactine
(Insulinetolerantietest) (bloed)
- Prolactine (t/m 60 min) TRH
test (bloed)
- Prolactine (t/m 120 min) TRH
test (bloed)

- Androsteendion (bloed)
- Androsteendion (Korte ACTH
stimulatie) (bloed)
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SEPTEMBER 2014: WIJZIGINGEN AAN DE LABOGIDS (VERVOLG)
Aanvraagbare entiteit

rubriek

aard van de aanpassing

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

Uitvoerfrequentie

van 'op Di'
naar '1 maal per week'

Hepatitis B PCR kwantitatief
(sperma) (EM)

nieuw in het menu

Lactaat (bloed)

Bron referentiewaarden

toegevoegd: 'Tietz NM: Clinical Guide to Laboratory Tests,
3rd Ed. Saunders Co. 1995:382-3'

beta-D-glucantest (bloed)

Bijzonderheden

toegevoegd: 'Niet-ZIV prijs enkel van toepassing voor aanvragen uit het buitenland. Geen aanrekening voor aanvragen verstuurd door Belgisch lab.'

WIJZIGINGEN IN DE MED STAF VAN LABORATORIUMGENEESKUNDE

AANSTELLING DIENSTHOOFD LABORATORIUMGENEESKUNDE

Het bestuurscomité heeft prof. dr. Marc Van Ranst aangesteld als diensthoofd laboratoriumgeneeskunde. Zijn aanstelling gaat in op 1 november.
Professor Van Ranst behaalde het diploma geneeskunde aan de KU Leuven in 1990. Sinds 1985
doet hij wetenschappelijk onderzoek aan het Rega Instituut. Hij vertrok in 1990 naar de
Verenigde Staten om zich te specialiseren in de virologie. Zijn doctoraatstitel behaalde hij in
1994. Vier jaar later, in 1998, werd hij specialist in de klinische biologie.
In 1995 startte professor Van Ranst bij UZ Leuven. Sinds 1998 leidt hij het laboratorium
klinische virologie (binnen de dienst laboratoriumgeneeskunde). In 2011 trad hij toe tot het
bestuurscomité van UZ Leuven.
Prof. dr. Marc Van Ranst is hoogleraar aan de KU Leuven en voorzitter van het Departement Microbiologie en
Immunologie.

SEPTEMBER 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.
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SEPTEMBER 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
van

19293-0 (LOINC) Cannabinoïden (urine) - immunologisch - kwalitatief

naar

3427-2 (LOINC)

Cannabinoïden (urine) - immunologisch - kwalitatief

van

4604 (UZL)

pH (diverse vochten)

naar

2748-2 (LOINC)

pH (diverse vochten)

van

5706-7 (LOINC)

Opiaten (urine) - immunologisch - kwalitatief

naar

3879-4 (LOINC)

Opiaten (urine) - immunologisch - kwalitatief

van

4607 (UZL)

Urinezuur (diverse vochten)

naar

53612-8 (LOINC) Urinezuur (diverse vochten)

van

2879-5 (LOINC)

Totaal Eiwit (CSV)

naar

2880-3 (LOINC)

Totaal Eiwit (CSV)

van

26515-7 (LOINC) Bloedplaatjes telling (bloed)

naar

777-3 (LOINC)

van

19343-3 (LOINC) Amfetaminen (urine) - immunologisch - kwalitatief

naar

3349-8 (LOINC)

van

35276-5 (LOINC) Mazelenvirus IgM (bloed) - kwalitatief

naar
van

2818 (UZL)
1841-6 (LOINC)

Mazelenvirus IgM (bloed)
Ammonia (veneus bloed)

naar

1839-0 (LOINC)

Ammonia (veneus bloed)

van

30325-5 (LOINC) Cytomegalovirus IgM (bloed) - kwalitatief

naar

11734 (UZL)

Cannabinoïden (urine)

pH (diverse vochten)

Opiaten (urine)

Urinezuur (diverse vochten)
Eiwit totaal (CSV)
Trombocyten telling (bloed)

Bloedplaatjes telling (bloed)

Amfetaminen en analogen (urine)

Mazelenvirus IgM (bloed)
Ammonia (bloed)

Amfetaminen (urine) - immunologisch - kwalitatief

Cytomegalovirus IgM (bloed)
Hepatitis B PCR kwantitatief
(sperma) (EM)

nieuw in het menu 4293 (UZL)

Cytomegalovirus IgM (bloed) - MEIA
Hepatitis B PCR (bloed) - cycli

van

11040-3 (LOINC) Vrij cortisol (urinedebiet) - in microg/L

naar

33346-8 (LOINC) Vrij cortisol (urinedebiet) - in microg/L

Vrij cortisol (urinedebiet)

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 .

