
 
 

MaasstadLab nieuwsbrief juni 2016  
 
De MaasstadLab nieuwsbrief is bedoeld voor alle aanvragers van laboratoriumdiagnostiek. Deze 
nieuwsbrief bevat belangrijke informatie over wijzigingen in logistiek, nieuwe bepalingen en 
veranderde referentiewaarden.  
 
 
Poliklinische patiënten kunnen zich laten prikken in het Spijkenisse Medisch Centrum  

Sinds 1 juni is het mogelijk polipatiënten uit Hoogvliet en Voorne-Putten die behandeld worden door 
een specialist op locatie Maasstad, te laten prikken in het Spijkenisse Medisch Centrum. Hierdoor zijn 
alle relevante uitslagen in het ZIS beschikbaar voor de specialist. Deze patiënten kunnen zich 
dagelijks melden tussen 07.30 en 11.30 uur bij de bloedafnamepoli van het SMC met een Maasstad-
formulier. Ook urine inleveren is hier mogelijk. Dit materiaal wordt dan om 12.00 uur verzonden naar 
het MaasstadLab, in de meeste gevallen zullen de uitslagen dan rond 15.00 uur bekend zijn.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met verantwoordelijk klinisch chemicus Mark Schellings,  
tel. 010-2912552.  
 
 
Wijziging serologische diagnostiek Campylobacter, Salmonella, Yersinia  

Sinds 1 maart 2016 verricht het MaasstadLab, Medische Microbiologie geen serologisch onderzoek 
meer op Campylobacter, Salmonella en Yersinia. Gezien de aanwezigheid van nieuwe directe 
diagnostiek in de vorm van amplificatie technieken, zoals de PCR, is de klinische relevantie van 
serologisch onderzoek naar deze verwekkers niet meer actueel.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Arts-microbioloog Oscar Pontesilli,  
tel. 010-2911490.  
 
 
Wijziging referentiewaarden metaalbepalingen  

De referentiewaarden van zink zijn onlangs herzien. De referentiewaarden van antimoon, arseen, 
cadmium, chroom, kobalt, koper, lood, nikkel, vanadium, thyiocyanaat en kwik zijn herzien en deze 
nieuwe waarden zullen binnenkort worden doorgevoerd. In verband met beperkingen van het huidige 
labsysteem zullen de referentiewaarden voor chroom en kobalt bij MoM protheses (orthopedie) pas 
worden opgenomen na implementatie van een nieuw labsysteem, naar verwachting eind 2016. De 
gewijzigde referentiewaarden zijn te zien in de tabel: Wijziging refwaarden metalen juni 2016.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ziekenhuisapotheker Hans Liefers,  
tel. 010-2911484.  
 
 
MDRD wordt GFR-EPI  

In oktober van dit jaar zal ons laboratorium overgaan op een geautomatiseerd informatiesysteem van 
een andere leverancier. Vanaf dit moment zullen wij de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (de 
huidige MDRD-klaring) via een verbeterde formule berekenen (GFR-EPI). Deze berekening geeft met 
name in de wat hogere klaringen een juistere uitslag dan tot dusver. De MDRD zal vanaf de 
overgangsdatum vervangen zijn door de nieuwe GFR-EPI. We zullen deze - zoals gebruikelijk - 
automatisch berekenen voor elke volwassene waarvan een kreatinine is aangevraagd. Voor een 
valide toepassing van deze schatting gelden overigens dezelfde restricties als voor de MDRD. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met vakinhoudelijk verantwoordelijk klinisch 
chemicus Remi Wulkan, tel. 010-2912769.  



 
 
Wijziging eenheid en referentiewaarden transferrine  

In het Maasstad Ziekenhuis wordt transferrine gerapporteerd als totale ijzerbindingscapaciteit (TIJBC), 
in umol Fe/L. Aangezien in de ziekenhuizen in de regio voor transferrine de eenheid g/L wordt 
gehanteerd, zal het Maasstad hier over enkele weken ook op overstappen. Voor omrekenen van umol 
Fe/L naar g/L wordt de uitslag gedeeld door 25,1. Tegelijkertijd worden de referentiewaarden 
aangepast, omdat we op dit moment te veel verlaagde transferrinewaarden vinden. De nieuwe 
referentiewaarden zijn 2,0-3,6 g/L. Voor de uitslagen van de ijzerverzadiging hebben deze 
veranderingen geen gevolgen.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met klinisch chemicus Remi Wulkan,  
tel. 010-2912769 of Floor Weerkamp, tel. 010-2912783.  
 
Nieuwe moleculaire bepalingen: BCR-ABL, CALR, HLA-DQ2/DQ8 en HLA-B57*01  

De afgelopen maanden zijn een aantal nieuwe hematologische en klinisch chemische testen opgezet 
en in gebruik genomen door de Moleculaire Diagnostiek Unit van het MaasstadLab. Hieronder een 
korte toelichting op de bepalingen.  

BCR-ABL  
Het BCR-ABL fusiegen is aanwezig bij 99% van de patiënten met chronische myeloide leukemie 
(CML).  

CALR 
Mutaties in het calreticule (CALR) gen komen voor bij ca. 20% van de patiënten met essentiële 
trombocytose (ET) en 25% van de patiënten met primaire myelofibrose (PMF) (en niet bij 
polycythemia vera). Het type mutatie lijkt enige prognostische waarde te hebben en wordt dan ook 
door ons gerapporteerd.  
Bij verdenking myeloproliferatie, heeft bepaling van de JAK2 mutatie de hoogste 'vang-kans'. Indien 
JAK2 negatief is, en bepaling van CALR gewenst is, kan dit binnen 2 maanden worden nabepaald. 
Neem hiervoor contact op met het moleculaire diagnostiek laboratorium, tel. 010-2911663.  

 
 
HLA-DQ2/DQ8HLA-DQ2/DQ8  
Voor het uitsluiten van een erfelijke aanleg voor coeliakie kunnen de HLA-types HLA-DQ2.5, -DQ2.2 
en -DQ8 bepaald worden. HLA-DQ2.5 komt voor bij 13% van de kaukasische bevolking, -DQ2.2 bij 
11% en –DQ8 ook bij 11%. Afwezigheid van deze HLA-types sluit (het ontwikkelen van) coeliakie 
vrijwel uit. Aanwezigheid is echter beslist geen bewijs voor het krijgen van coeliakie. Het risico op 
coeliakie is het hoogst bij –DQ2.5, veel minder bij –DQ8 en nog minder, maar niet uit te sluiten, bij –
DQ2.2.   

HLA-B57*01  
Aanwezigheid van HLA-B57*01 is een contra-indicatie voor het gebruik van het anti-retrovirale middel 
abacavir, vanwege een sterk verhoogde kans op overgevoeligheid. De bepaling kan worden 
aangevraagd in EZIS in het tabblad Algemeen onder het kopje Hematochemie.  



 
 
Voor vragen of opmerkingen over deze bepalingen kunt u contact opnemen met klinisch chemicus 
Floor Weerkamp, tel. 010-2912783, of moleculair bioloog Anneke van der Zee, tel. 010-2912511.   
 
 
Getrapte diagnostiek naar thalassemie  

Bij een microcytaire anemie zonder ijzergebrek kan er sprake zijn van thalassemie (dragerschap). 
Diagnostiek naar thalassemie vindt in het MaasstadLab trapsgewijs plaats. U kunt hiervoor de 
aanvraag 'Hb-pathie' plaatsen. Als er geen beta-thalassemie wordt gevonden, maar de overige 
uitslagen een verdenking op thalassemie geven, wordt automatisch DNA onderzoek naar alfa-
thalassemie toegevoegd. Het aanvragen van alfa-thalassemie is daarom bijna nooit nodig.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met vakinhoudelijk verantwoordelijk klinisch 
chemicus Floor Weerkamp, tel. 010-2912783. 


