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NIEUWSFLASH 
Laboratorium Klinische Biologie 

Nr 5 – 2018 
 

 
Bedoeling van deze nieuwsflash is kort een aantal veranderingen in het laboratorium toe te lichten die van 
belang kunnen zijn voor de aanvragers. Indien u verdere inlichtingen wenst, kan u steeds terecht bij de 
klinisch biologen. 
 
 
 

1. Werking van het labo in de nieuwbouw (herhaling) 
 
CONTACTGEGEVENS: 
 

2030 Secretariaat labo  
   

4480 Bloedbank – Massieve bloeding  
   

3558 Klinisch bioloog – microbiologie (24u/24 bereikbaar) 
3559 Klinisch bioloog – klinische chemie en hematologie   (24u/24 bereikbaar) 

 

 
OPENINGSUREN: het labo is 24u/24 bemand 

 

 

 
 

normale bezetting 

minimale bezetting  gelieve enkel dringende stalen te bezorgen 

prioritaire behandeling van stalen van Intensieve Zorgen 
 

 

Mogen wij vragen om stalen overdag niet op de afdeling te laten liggen, maar meteen na 
afname naar het labo te verzenden? 
 
AMBULANTE BLOEDAFNAME:  
 

maandag – vrijdag  7u30 – 21u of na afspraak    (24/12 en 31/12: tot 18u) 

zaterdag – zondag gesloten, tenzij dringende afname op vraag van arts 

feestdagen 
(incl. 11/07 en 26/12) 

gesloten, tenzij dringende afname op vraag van arts 

 
 

 
2. Mycobacterium tuberculosis PCR 

 
Vanaf 01/01/2019 biedt het labo een geaccrediteerde PCR test, van de firma EliTech aan, voor  
rechtstreekse detectie van Mycobacterium tuberculosis (MTB) complex (M. tuberculosis, M. 
africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti, M. canetti) DNA in respiratoire monsters. Deze 
test wordt geïmplementeerd omwille van het belang van een snelle en zeer gevoelige diagnostiek 
bij vermoeden van TBC. De test heeft een detectielimiet van 6 kopies/mL en is hiermee één van 
de gevoeligste op de markt. 
 
Om de gevoeligheid van de detectie nog te verhogen, zal er ook steeds een cultuur worden 
ingezet. De PCR-test wordt enkel uitgevoerd rechtstreeks op primaire respiratoire monsters, 
en niet op de aangerijkte culturen. De gegroeide aanrijkingsmedia zullen nog steeds voor verdere 
analyse naar labo UZ Leuven worden gestuurd. Ook de opsporing van Mycobacteria Other Than 
Tuberculosis (MOTT) zal nog in UZ Leuven gebeuren. 
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Praktische informatie in verband met de test: 
 
Indicatie:  

Aanvragen bij patiënt niet behandeld voor tuberculose sinds meer dan 7 dagen indien: 
o zuurvaste kleuring rechtstreeks op het staal positief is; 
o of er een sterk klinisch en radiologisch vermoeden is van tuberculose; 
o of indien het staal op invasieve wijze verkregen werd (vb. bronchoscopie). 

 
Staal:   

Respiratoire monsters, minimum staalvolume: 2mL.  
Opmerking: BAL-vochten worden aanvaard maar hebben mogelijk een lagere gevoeligheid 
o.w.v. het verdunningseffect. 
Andere staalsoorten werden (nog) niet gevalideerd en zullen voorlopig nog doorgestuurd 
worden naar labo UZ Leuven. 

 
Aanvraag:  

Geel aanvraagformulier voor microbiologie, achterzijde. 
 

Uitvoerfrequentie:  
Dagelijks op weekdagen, 1x/d.  
Antwoordtijd: aanvraagtijd + 1 dag 

 
Kostprijs:  

Onder RIZIV-nomenclatuur; mag maximaal 3x/jaar aangerekend worden. 
 
 

Ann Lemmens (015/89) 3902 ,  Truus Goegebuer (015/89) 3901   

 
 

3. Respiratoire panels 
 

Met de start van het seizoen van de luchtweginfecties brengen we graag nog eens de verschillende 
respiratoire panels onder de aandacht: 
 

 respiratoir panel in-huis respiratoir panel UZ Leuven 

staalsoort nasopharyngeale wisser (blauwe E-swab) 
BAL, bronchusaspiraat 
nasopharyngeale wisser (blauwe E-swab) 

omvat: Mycoplasma pneumoniae 
Chlamydophila pneumoniae 
 
 
 
 
 
Influenza A + B 
RSV  
hMPV 
Adenovirus 
Enterovirus, Rhinovirus 
 
Coronavirus NL63, 229E, OC43, HKU-1  
 
 
Parainfluenzavirus 1/2/3/4 
 
 
 
 
Bordetella pertussis 

Mycoplasma pneumoniae 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti 
Legionella pneumophila 
Pneumocystis jirovecii 
Streptococcus pneumoniae 
Influenza A + B 
RSV 
hMPV 
Adenovirus 
Entero/Rhinovirus 
Enterovirus D68 
Coronavirus NL63, 229E, OC43, HKU-1,  
SARS Coronavirus  
MERS Coronavirus 
Parainfluenzavirus 1/2/3/4 
Humaan Bocavirus 
Humaan Parechovirus 
HSV 1&2 
CMV 

uitvoer-
frequentie: 

dagelijks dagelijks op weekdagen 

doch in praktijk vaak 3 werkdagen 

kostprijs: 95€, het RIZIV voorziet geen vergoeding voor PCR testen voor respiratoire 
pathogenen. 
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4. Glucometers 
 

Om betrouwbare metingen met de glucometer te bekomen, is het belangrijk dat dagelijks QC 
uitgevoerd wordt. Gelieve voorzichtig op het flesje te duwen! 
We stellen vast dat de poort van sommige meters blauw kleurt, en/of dat de QC vloeistof er 
gewoon uit drupt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Tip: Je kan eventueel het druppeltje QC vloeistof op het deksel van het flesje plaatsen, en op die 
manier aanbieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Rapportering in Cyberlab 

 
We krijgen regelmatig de opmerking dat bepaalde resultaten niet zichtbaar zijn in Cyberlab. Vaak 
gaat het om bepalingen die in C2M bij de bacteriologische cultuur te vinden waren (vb. C. difficile), 
maar in Cyberlab in het algemene overzichtscherm staan: 

 
 

 
 
 

Onder het microbiologie icoon 
vind je enkel de resultaten 
van culturen. 

 
Als u bepaalde resultaten niet terugvindt,  kan het dus nuttig zijn om eens te gaan zoeken in het 
overzichtsscherm. 
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6. Cold packs 
 
Voor bepaalde analyses (vb. ammoniak) moet de tube vergezeld van een cold pack naar het labo 
verzonden worden. Gelieve de cold packs in de koelkast te bewaren, en niet in de diepvriezer! 

 

 
 
 

 
Met uw vragen en opmerkingen kan u steeds terecht bij de klinisch biologen. 
 
Meer informatie i.v.m. het laboratorium en de analyses kan u eveneens terugvinden op onze laboratorium 
deelsite: www.azsintmaarten.be/professionals/labo-klinische-biologie  
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Apr. H. Cleemput Apr. T. Goegebuer Dr. A. Lemmens Apr. M. Peters 

     Apr. A. Sierens      Dr. S. Uyttendaele    Apr. L. Vandevenne 

http://www.azsintmaarten.be/professionals/labo-klinische-biologie

