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NIEUWSFLASH 
Laboratorium Klinische Biologie 

2019 – Nr 2 
 

 
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. Capillaire Zone Elektroforese (CZE) 
 

Vanaf 17/06/2019 worden de eiwitelektroforeses in ons labo uitgevoerd d.m.v. de Capillaire Zone 
Elektroforese techniek (CZE) op de Minicap analyzer. 
Voordelen van CZE t.o.v. de vroegere methode op agarosegel: geautomatiseerd, snellere resultaten 
en een betere reproduceerbaarheid. 
 
Belangrijk ! 
  - Nieuwe referentiewaarden voor alle eiwitfracties. 
  - De berekende absolute waarden (in g/L) van de 5 eiwitfracties en van de (eventueel) geïsoleerde  
    paraproteïnen mogen NIET vergeleken worden met de resultaten van vóór 17 juni. 
 

Marit Peters (015/89) 3903 

 

 
2. Beperking in terugbetaling van Vitamine B12 en foliumzuur 

 
Vanaf 1/06/2019 wordt de terugbetaling van Vitamine B12 en de combinatie Vitamine B12 + 
foliumzuur door het RIZIV beperkt d.m.v. cumulregel 154: “Van de verstrekkingen 433112-433123, 
433134-433145, 541491-541505 en 541391-541402  mag er één verstrekking eenmaal per 
kalenderjaar aangerekend worden". 
 
Deze besparingsmaatregel van het RIZIV noopt ons tot volgende maatregelen: 
1) Om te verhinderen dat deze testen meerdere keren tijdens een zelfde ziekenhuisverblijf worden 

aangevraagd, voeren we een sperperiode van één maand in. D.w.z. dat een 2
de

 bepaling binnen 
de maand niet wordt uitgevoerd, tenzij relevante klinische inlichtingen vermeld worden. 

2) Indien deze testen buiten deze sperperiode, maar binnen het kalenderjaar meer dan één keer 
worden aangevraagd, worden ze vanaf de 2

de
 bepaling aan de patiënt aangerekend op basis van 

het RIZIV-tarief: 
- Vitamine B12 : 7.81 € 
- Vitamine B12 + foliumzuur : 10.94 € 

                                                                                        
                                                                                                   Marit Peters (015/89) 3903 

 
 

3. Voorwaarden terugbetaling M. tuberculosis PCR rechtstreeks op staal 
 

De uitvoering van M. tuberculosis PCR rechtstreeks op staal (556872-556883) wordt enkel 
terugbetaald indien voldaan is aan volgende voorwaarden:  
 
De patiënt werd niet behandeld voor tuberculose sinds meer dan 7 dagen, én 

in het rechtstreeks onderzoek werden zuurvaste bacillen aangetoond 
OF   er is een sterk klinisch en radiologisch vermoeden van tuberculose 
OF   het staal werd op invasieve weg verkregen (bronchoscopie, punctievochten, biopten) 

 
Bovendien is de terugbetaling beperkt tot 3x per jaar.  
Dit betekent dat we vanaf een 4

de
 aanvraag een bedrag van 60 € aan de patiënt zullen moeten 

aanrekenen. 
 

 Ann Lemmens (015/89) 3902 
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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 
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