
 

 

 



VOORKANT - Kolom 1 

- Reticulocyten analyse (laatste en ingesprongen) 

vraagt een grotere analysetijd en is vooral geïndiceerd bij follow-up anemie. 

 

- Bloedparasieten (Malaria,…) 

vroeger enkel malaria, nomenclatuur stelt screening naar bloedparasieten. 

Tijdens de microscopische screening wordt er naast malaria dus ook gekeken naar   

microfilaria, trypanosoma, babesia, … 

 

- Ziekte van von Willebrand: 

Ristocetine is de cofactor die men toevoegt in de bepaling van de vWf activiteit en de 

benaming werd gewijzigd. 

Voor de screening bij bloedingsneiging dienen steeds zowel het vWf Antigen, als de vWf 

Activiteit te worden aangeduid om te differentiëren tussen de 3 types. 

 

- Hyperhomocysteinemie en hart-en-vaatziekten: 

Homocysteine is een labiele parameter waarvan de concentratie toeneemt in de tijd, dus 

opgelet voor vals verhoogde waarden. 

Recent is er een speciale tube (vermelding aanvraagformulier ) beschikbaar, zodat er 

ambulant beter een Homocysteine Detection Tube wordt afgenomen i.p.v. een EDTA. 

Bij afname van een Homocysteine Detection Tube blijft de concentratie van homocysteine bij 4 °C 

gedurende minstens 30 uur stabiel en 6u bij kamertemperatuur.  

Bij afname van een EDTA-buis dient de tube onmiddellijk op smeltend ijs te worden geplaatst, te 

worden afgedraaid (10min 2800t/min) en het plasma te worden afgenomen en ingevroren. Afname in 

het laboratorium is dus aangewezen.   

Bijkomende nota: nuchter of m.a.w. geen maaltijd gedurende 6 tot 8 uur vóór de bloedname. 

 

VOORKANT - Kolom 2 

- oGTT of orale Glucose tolerantietesten: 

Het onderscheid wordt gemaakt tussen ZWANGEREN en NIET-ZWANGEREN 

Voor NIET-ZWANGEREN 

 
Procedure: nuchter, belasting met 75g glucose, bloednames: 0’, 30’, 60’ en 120’. 

 

Voor ZWANGEREN 

 
Weergave cascade bij zwangeren: eerst een screening via GCT en bij afwijkende waarden pas 

bevestiging via oGTT. 

Keuze mogelijkheid: een standaard oGTT van 100g of een alternatieve oGTT van 75g. 

Procedure zwangeren standaard oGTT van 100g (3uur):  

nuchter, belasting met 100g glucose, bloednames: 0’, 60’, 120’ en 180’ 

Procedure zwangeren alternatieve oGTT van 75g (2uur):  

nuchter, belasting met 75g glucose, bloednames: 0’, 30’, 60’ en 120’ 



- Analyses buiten nomenclatuur >5 EURO worden voorzien van een €, bv. HbA1c screening. 

Zie ook de bijlage “Prijzen klinische biologie” voor de inschatting van de factuur voor de patiënt. Een 

versie is ook beschikbaar via de website en wordt up-to-date gehouden. 

 

- Vroeger microalbuminurie onder subtitel “nierfunctie”, al dan niet in kader van diabetes. 

Nu verplaatst naar subtitel “KH-Metabolisme” en gewijzigd in: 

o ACR (albumine/creatinine ratio) op een portie (U), al dan niet in kader van diabetes. 

Omdat creatinine genormaliseerde cut-off’s voor vaststelling van fysiologische, micro- en 

macro-albuminurie meer performant zijn dan deze van een enkelvoudige concentratiemeting. 

o In CYBERLAB:  Microalbuminurie in 24-uurs urinecollectie onder KH-Metabolisme, al 

dan niet in kader van diabetes. 

Dit wordt beschikbaar in CYBERLAB, voor de papieren aanvraag dient dit bij andere analyses 

te worden genoteerd. 

 

- Eiwitelektroforese en Immunotypering i.g.v. abnormale band. 

Immunotypering wordt enkel uitgevoerd wanneer aan alle van volgende voorwaarden wordt 

voldaan: 

o Dit door u werd aangevraagd. 

o De patiënt is een de novo patiënt voor het labo of een follow-up patiënt waarbij 

immunotypering langer dan 2 jaar geleden is. 

o Een band verdacht voor monoclonaliteit in de elektroforese wordt teruggevonden. 

Kortom, graag immunotypering altijd aanduiden bij een elektroforese en het labo zal enkel in geval van 

bovenstaande context of met andere woorden bij voldoende klinische relevantie de analyse uitvoeren. 

 

- Macroglobuline werd geschrapt van de aanvraag omwille van te geringe klinische relevantie. 

 

- Complement C4 werd toegevoegd aan de aanvraag, doch C4 wordt net als C3 doorgestuurd 

voor bepaling. 

De componenten die meestal bepaald worden zijn C3 en C4. C3 omwille van zijn rol zowel in de 

klassieke als in de alternatieve pathway; C4 om een onderscheid te kunnen maken tussen de klassieke 

en de alternatieve pathway (C4 alleen in klassieke pathway). 

 

- Cardiale merkers komen onderaan kolom 1 te staan i.p.v. bovenaan kolom 2. 

CK en CK-MB staan naast elkaar, want de interpretatie van CK-MB dient steeds in functie van 

de CK te gebeuren. Beiden dienen evenwel afzonderlijk te worden aangeduid. 

Voor een snellere diagnostiek van AMI opteert het labo ervoor om met een High-sensitive 

tropinine test te werken. 

 

VOORKANT - Kolom 3 

- Rangschikking van de ionen van eenwaardig naar tweewaardig.  

 

- Zink wordt in het rijtje opgenomen en vanaf 2015 door SOMEDI bepaald met een 

colorimetrische methode (2€ aan patiënt) 

 

- Glutenenteropathie:  

Bij kinderen <2j kan u beide opties aanduiden: tTG-IgA en gedeamideerd gliadine-IgG. 



Voor de andere patiënten kan u tTG-IgA aankruisen, wij voeren standaard ook een IgA 

bepaling uit en vervangen tTG-IgA door gedeamid. gliadine-IgG in geval van IgA deficiëntie. 

Bij een reeds gekende IgA deficiëntie dient u gedeamid. gliadine-IgG aan te duiden en IgA 

deficiëntie te vermelden ter hoogte van de klinische gegevens, zo bepalen wij geen totaal IgA. 

Nota: Endomysium en andere niet gedeamideerde gliadines IgA en IgG zijn obsoleet, hebben een 

ondergeschikte performantie en worden niet meer uitgevoerd. 

 

- Vitamine E wordt in het rijtje opgenomen. Vanaf 2015 worden de bepalingen van Vitamine A 

en E door SOMEDI uitgevoerd. Vitamine A en E mogen voor het RIZIV niet gecumuleerd 

worden, wanneer beide worden gevraagd zal Vitamine A aan het RIZIV worden aangerekend 

en Vitamine E aan 10 EURO ten laste van de patiënt. 

 

- Voor PSA (famil. antec.) of m.a.w. voor patiënten boven de 40j met familiale antecedenten 

die zich hebben voorgedaan voor de leeftijd van 65j is de screening 1x/j wel terugbetaald en 

daarom werd deze onder de terugbetaalde kolom van therapie geplaatst. 

 

- Vrij PSA wordt standaard enkel uitgevoerd, indien deze wordt aangekruist en de totale PSA 

verhoogd is ten opzichte van de referentiepopulatie tot een maximum van 10 µg/L. Voor een 

screeningsresultaat boven de 10 µg/L wordt sowieso een biopsie aangeraden. 

 

- AFP is als tumormerker steeds terugbetaald, hier hangt geen diagnoseregel aan vast. 

 

VOORKANT - Kolom 4 

- TSI is enkel terugbetaald in geval van medische behandeling en niet bij screening.  

U kan vanaf heden de juiste indicatie aanvinken en zal niet meer worden gecontacteerd voor 

de nodige klinische gegevens. 

 

- Thyroglobuline is enkel terugbetaald in geval er voldaan is aan DR93 of zoals vermeld in geval 

van neoplastische schildklierpathologie, thyroiditis, thyreotoxicose of congenitale 

hypothyroidie.  

U kan vanaf heden de juiste indicatie aanvinken en zal niet meer worden gecontacteerd voor 

de nodige klinische gegevens. 

 

- AFP in kader van NBD (NTD) screening dient te gebeuren in week 16-18 ipv week 15. 

 

- Oestrone werd geschrapt van de aanvraag omwille van te geringe klinische relevantie. 

 

- Indien U testosteron en SHBG aanduidt zal de vrije testosteron index automatisch berekend 

worden. 

 

- AMH is een relatief nieuwe gespecialiseerde merker in het gebied van de fertiliteit. 

Hij kan nuttig zijn in de biochemische evaluatie van de follikelreserve en de spermatogenese 

en de opsporing en management van (ovariële) tumoren afkomstig van granulosa cellen.  

AMH wordt doorgestuurd voor bepaling. 

 



 

 

- “Andere” hormonologie: 

Aanvulling met een aantal courante hormonen, die met uitzondering van “Cortisol na 1 mg 

dexamethasone” allen worden doorgestuurd voor analyse. 

Introductie  voor parameters die een speciale afnameconditie op EDTA vereisen.  

o ACTH : 

 Afname van een EDTA-tube bij kamertemperatuur, die zo snel mogelijk dient te 

worden gecentrifugeerd en ingevroren. Zonder centrifugatie graag binnen de 4 uur te 

bezorgen aan het labo (t1/2 op EDTA : 10u). 

o ADH (vasopressine):  

 nuchtere monstername in rust 

 afname van een gekoelde EDTA-tube, die koel dient te worden bewaard in 

afwachting van centrifugatie en invriezen van het plasma; dit alles binnen de 10 

minuten. 

o Renine (actief):  

 normale zoutinname en specifieer ’s morgens liggend (voor het opstaan) of ’s 

middags zittend na 4u rechtstaand.  

 afname van een EDTA-tube bij kamertemperatuur, die onmiddellijk dient te worden 

gecentrifugeerd en het plasma ingevroren. CAVE: Koele bewaring van volbloed of niet 

afgezonderd plasma leidt tot vals verhoogde waarden. 

Indien u aan een van deze afnamecondities niet kan voldoen, gelieve dan de patiënt door te 

verwijzen voor een afname op het Labo. Dit kan zonder afspraak, de patiënt hoeft zich enkel 

in te schrijven aan de algemene inkombalie van SOMEDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ACHTERKANT - Kolom 1 

- Update van de benaming voor Syfilis serologie: 

Er zijn 2 soorten serologische testen, specifieke en minder specifieke serologie. 

o Treponema pallidum a.s. (specifieke):  

 Bv TPPA, TPHA, … 

 Blijven levenslang positief, dus kunnen zowel op blootstelling als actieve ziekte wijzen 

 Worden even snel positief als de aspecifieke serologie, waardoor sommigen in 

cascade screenen en de aspecifieke serologie pas uitvoeren bij positieve specifieke 

serologie. Daarom inspring van aspecifieke serologie t.o.v. de specifieke. 

o RPR (VDRL) (aspecifieke):  

 Vaker vals positief t.g.v. aspecifieke reactie. 

 Bij positieve TPPA/TPHA kan positieve RPR/VDRL op actieve ziekte wijzen, te 

correleren met de kliniek. 

 Na behandeling daalt de VDRL om uiteindelijk te negativeren en blijft dus niet 

levenslang positief. 

 RPR/VDRL zal terug positief worden bij secundaire en tertiaire syfilis. 

 

- Salmonella en Yersinia serologie werd geschrapt van de aanvraag omwille van te geringe 

klinische waarde in de acute diagnostiek en daardoor ook niet meer terugbetaald door het 

RIZIV. Voor acute diagnose dient een coprocultuur te gebeuren. 

 

- Bartonella henselae, Leptospirose en Bordetella pertussis werden toegevoegd omwille van 

hun diagnostische waarde bij respectievelijk kattenkrabziekte, rattenziekte en kinkhoest. 

Allen worden doorgestuurd voor analyse. 

o Bordetella pertussis a.s.:  

 Meetbare B. pertussis PT IgG antistoffen wijzen op een contact met de bacteriële 

antigenen(infectie of vaccinatie). 

 In het kader van vaccinatie/serostatus is er geen waarde gekend vanaf wanneer men 

beschermd is tegen een infectie. 

 Bij een mogelijke recente infectie: 

Drie weken (en meer) na het begin van de symptomen heeft een PCR test bij 

immunocompetente patiënten weinig zin en dient serologie te worden bepaald: 

  > 100 IU/ml: recente infectie, >98% zekerheid 

  40 à 100 IU/ml: suggestief doch niet bewijzend 

  voor recente infectie, opvolgstaal aanbevolen (titerwijzigingen?) 

  <40 IU/ml: geen argumenten voor een recente infectie 

 

- Legionella serologie is steeds ten laste van de patiënt en wordt doorgestuurd voor analyse. 

Zie ook de bijlage “Prijzen klinische biologie” voor de inschatting van de factuur voor de patiënt. Een 

versie is ook beschikbaar via de website en wordt up-to-date gehouden. 

 

- Mycoplasmata en Chlamydiae werden uitgebreid met Chlamydia pneumoniae IgG, 

Chlamydia psittaci IgG en Rickettsia (Coxiella burnetii a.s.)  

Deze zitten allen onder dezelfde cumulregel (max. 5). 

Enkel Mycoplasma wordt niet doorgestuurd naar een extern labo voor analyse. 



Voor de drie Chlamydiae zijn er ook IgA varianten beschikbaar, maar deze worden niet meer vermeld 

omwille van het gebrek aan meerwaarde ten opzichte van of in combinatie met de IgG varianten. 

 

- In de virale serologie werden Varicella-Zoster IgM en Bof IgM geschrapt. 

o Varicella-Zoster IgM:  

 Beperkte waarde in acute diagnostiek van windpokken/waterpokken. Eerder te 

gebruiken voor het aantonen van een doorgemaakte infectie, want vaak bij de eerste 

bloedname nog negatief en te herhalen na 2 weken of m.a.w. na het verdwijnen van 

de symptomen. 

 Beperkte waarde in de diagnostiek van gordelroos wegens vooral een klinische 

diagnose alsook een IgG reactie. 

 Geen waarde in de controle van immuniteit. 

 Nota: voor Varicella-Zoster IgG gaat u mogelijks een snellere diagnostiek krijgen 

omdat dit vermoedelijk gaat uitgevoerd worden in SOMEDI. 

o Bof IgM:  

 De gevoeligheid van een bof IgM voor een acute bof infectie bedraagt in een 

gevaccineerde populatie slechts 25%. Bij vermoeden van een recente bof is een 

opvolging van de bof IgG titer na ca. 2 weken noodzakelijk, wel kan onmiddellijk de 

betrokkenheid van de speekselklier d.m.v. amylase worden aangetoond. 

 Geen waarde in de controle van immuniteit. 

 Nota: voor Bof IgG gaat u een snellere diagnostiek krijgen omdat dit gaat uitgevoerd 

worden in SOMEDI. 

 

- In de virale serologie werden Mazelen IgG en Parvo IgG toegevoegd voor de screening naar 

immuniteit bij o.a. zwangeren, waarbij Parvo IgG vooral geïndiceerd is in zwangerschappen 

bij kinderverzorgsters en dergelijke risicoberoepen. Parvo IgM werd toegevoegd en kan 

gebruikt worden in de acute diagnostiek bij vermoeden van de 5e kinderziekte. 

 

- Voor allergie werden de mengsels aangevuld met courant aangevraagde SPECIFIEKE RASTEN, 

waarvan bijna allen door het Labo SOMEDI worden uitgevoerd. 

 

ACHTERKANT - Kolom 2 

- In de therapeutische drugmonitoring gebeurde er een kleine herschikking van het anti-

asthmaticum Theofylline en werd Primidon als anti-epilepticum geschrapt wegens te weinig 

aanvragen. U kan dit nog steeds via “Andere Analyses” aanvragen. 

 

- Toxicologie werd opgesplitst in BLOED en URINE. 

o Ethanol in urine werd geschrapt omwille van geen diagnostische meerwaarde t.o.v. bloed. 

o Ethanol DR70 kan worden aangeduid bij diagnose, opvolging of behandeling van een 

intoxicatie. 

o Ethanol € kan aangeduid worden wanneer er gescreend dient te worden op vraag van ouder 

of gerecht. 

o CDT € weerspiegelt de mate van alcoholmisbruik over 3-4 weken en wordt vooral door het 

gerecht (BIVV) gevraagd of door een arts in de behandeling van alcoholmisbruik. 

o Zware metalen vermelden als afnamemateriaal .  De afname gebeurt dus best op een 

metaalvrije tube te bekomen bij het labo. Idealiter gebeurt de bloedname als volgt om 



contaminatie door metaalstof afkomstig van de naald te vermijden, zeker bij controle van 

chroom en kobalt bij prothesepatiënten: 

Prik de patiënt aan en neem eerst 1-2 mL af in een paarse EDTA-tube en vul pas nadien de 

metaalvrije tube.  

o Drugs of abuse (DOA) worden steeds gescreend in URINE en ook hier werd er een opsplitsing 

gemaakt tussen terugbetaalde testen in geval van diagnose of behandeling van een 

intoxicatie en niet terugbetaalde screeningen op vraag van ouders of gerecht. Steeds dient de 

creatinine te worden aangevraagd ter controle van de integriteit van het monster. 

Nota: DOA screening nooit op BLOED, maar wel op URINE. Reden: langere detectietijden op urine en veel 

goedkoper omwille van minder complexe staalvoorbereiding. DOA op bloed is enkel van toepassing voor 

gerechtsdokters die samenwerken met een gespecialiseerd forensisch laboratorium. 

o Paracetamol en salicylaten zijn geen illegale drugs en hiervoor werd de screening geschrapt. 

Ze blijven enkel nog beschikbaar voor intoxicaties. 

o Cotinine in het kader van verzekeringsonderzoeken werd toegevoegd en is steeds ten laste van 

de patiënt. SOMEDI heeft hiervoor een screeningstest geïmplementeerd. 

 

- Urine werd opgesplitst in 4 deelgebieden. 

o De stick die volgende kwalitatieve biochemische analyses bevat en niet wordt aangerekend 

aan de patiënt: eiwit, glucose, ketonen, pH, densiteit, bilirubine, urobilinogeen en bloed. 

o De kwantitatieve biochemische analyses op een urinemonster. 

 Proteine/creatinine ratio werd toegevoegd (voor screening bij niet-diabetici) 

 Cystine werd geschrapt omwille van zijn beperkte waarde in de nefrolithiasis 

diagnostiek en het niet frequent voorkomen van aanvragen. Het blijft beschikbaar via 

“Andere Analyses”. 

o De kwantitatieve biochemische analyses op een 24-uurs urinecollectie. 

 Oxaalzuur werden geschrapt omdat dit eerder thuishoort in de uitzonderlijke 

diagnostiek van aangeboren metabole aandoeningen en slechts een beperkte 

waarde heeft voor nefrolithiasis. Het blijft beschikbaar via “Andere Analyses”. 

o De kwantitatieve hormonologie op een al dan niet aangezuurde 24-uurs urinecollectie. 

 Catecholamines en VMA werd verlaten voor Metanefrines owv de betere 

gevoeligheid in de screening naar feochromocytomen en verwante hormonale 

ziekten. 

 5-HIAA werd behouden omdat dit de metaboliet is van serotonine, niet verwant aan 

catecholamines. 

 Voor de corticoiden werd de dure, niet-terugbetaalde screening via 17-

steroidfractionatie verlaten voor de terugbetaalde bepaling van totaal 17-

hydroxysteroiden en 17-ketosteroiden die respectievelijk de glucosteroiden en de 

androgene steroïden vertegenwoordigen. De fractionatie blijft beschikbaar via 

“Andere Analyses”. 

- Het spermaonderzoek naar steriliteit en fertiliteit werd verplaatst van Bacteriologie naar 

Labo. 

 

ACHTERKANT - Kolom 3 

- Bacteriologie bleef grotendeels behouden: 

o “EERSTE STRAALS” URINE werd toegevoegd aan Chlamydia en Gono PCR omdat dit een 

hogere gevoeligheid heeft dan midstream. Gesondeerd is helemaal uit den boze. Voor 

mannen is de gevoeligheid bijna even hoog als een urethrale wisser. Voor dames is een 

cervicale wisser het meest sensitieve monster. 



o Trichomonas vaginalis PCR wordt terugbetaald en doorgestuurd naar een extern labo. De 

analyse gebeurt best op een urethrale wisser voor de man en een cervicale wisser voor de 

vrouw. 

o H. pylori Ag bepaling, al dan niet terugbetaald, werd verduidelijkt. 

o BRONCHO-PULMONAIRE – directe diagnostiek werd toegevoegd. 

o “APARTE WISSER VEREIST” bij urogenitale-speciale onderzoeken en brocho-pulmonaire – 

directe diagnostiek houdt het volgende in: 

 GBS screening : 1 wisser (e-swab) 

 Chlamydia en Gono PCR : 1 wisser (e-swab) 

 Trichomonas PCR : 1 wisser (e-swab) 

 RSV en Influenza A/B Ag en Respiratoir panel PCR : 1 wisser (e-swab) 

 Bordetella pertussis PCR : 1 wisser (e-swab) 

Nota: voor Influenza A/B Ag gaat u een snellere diagnostiek krijgen omdat dit gaat uitgevoerd 

worden in SOMEDI. PCR testen worden doorgestuurd naar een extern labo. 

 


