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De MaasstadLab nieuwsbrief is bedoeld voor alle aanvragers van laboratoriumdiagnostiek. 
  
  
Tacrolimus nu in MaasstadLab bepaald 

Per 1 december zal de afdeling Klinische Farmacologie & Toxicolgie van het MaasstadLab 
tacrolimusspiegels zelf gaan uitvoeren en niet meer insturen naar een extern laboratorium. Tacrolimus 
wordt onder andere gebruikt als profylaxe of behandeling van orgaanafstoting na hart-, lever- of 
niertransplantatie en bij matig tot ernstig constitutioneel eczeem. Wij hopen dat we door deze bepaling 
nu zelf te doen sneller een uitslag kunnen genereren. De bepaling zal in eerste instantie op dinsdag 
en vrijdag uitgevoerd worden en wordt bepaald in EDTA volbloed (10 mL). 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ziekenhuisapotheker Tessa Bosch,  
tel. 010-2913869. 
 
  
Drugsscreeningen: nieuwe testen 

Bij de drugsscreeningen in urine hebben we een nieuwe test ingevoerd: buprenorfine. Buprenorfine 
wordt gebruikt bij opiatenverslaving en middels deze screening kan gecontroleerd worden of dit middel 
wel gebruikt wordt door patiënten. 

Verder hebben we de methadon screeningsmethode vervangen door EDDP screening. EDDP is de 
metaboliet van methadon. Door de metaboliet van methadon te meten in urine kan er met zekerheid 
vastgesteld worden of er al dan niet methadon gebruikt is. (Indien men alleen op methadon screent, 
kan er sprake zijn van fraude door methadon toe te voegen aan de urine. Er wordt dan niet gemeten 
of de methadon daadwerkelijk ingenomen en gemetaboliseerd is.) 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ziekenhuisapotheker Tessa Bosch,  
tel. 010-2913869. 
 
  
Uitbreiding pakket farmacogenetica 

Binnen afzienbare tijd zullen we ons farmacogeneticapakket uitbreiden. We kunnen dan de volgende 
analyses zelf uitvoeren binnen het MaasstadLab: CYP2C6, CYP2C19, CYP2D6, DPYD, TPMT en 
UGT1A1. Meer informatie hierover volgt spoedig. 
 
  
Anti-Xa bepaling nu in MaasstadLab 

De anti-Xa-spiegel kan sinds kort in het MaasstadLab uitgevoerd worden. Deze spiegel is van belang 
bij mensen die ongefractioneerde heparine krijgen en bijvoorbeeld een slechte nierfunctie hebben. 
Door middel van de anti-Xa-spiegel weten we precies of de antistolling afdoende is en of er een 
dosisaanpassing van de dalteparine nodig is. Afnamemateriaal is citraatplasma. Elke uitslag wordt 
voorzien van een advies van een ziekenhuisapotheker. 

Voor meer informatie over deze bepaling kan contact worden opgenomen met klinisch chemicus  
Mark Schellings, tel. 010-2912552, en voor de interpretatie met ziekenhuisapotheker Tessa Bosch,  
tel. 010-2913869.  
 
  
Reflextesting vrije lichte ketens vervalt 

Per 1 december zal de automatische reflex voor vrije lichte ketens in serum (bij een negatieve eiwit-
elektroforese in serum en een verhoogd kreatinine in plasma) komen te vervallen. De volgende tekst 
wordt in deze gevallen gerapporteerd: "indien verdenking LC-MM, LC-DD, AL-amyloïdose of POEMS: 
free light chains in serum of Bence-Jones in 24-uurs urine aanvragen". 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met klinisch chemicus Mark Schellings,  
tel. 010-2912552.   
  
 



 
 

Nieuwe berekening glomerulaire filtratiesnelheid: GFR-EPI 

In februari 2017 zal ons laboratorium overgaan op een geautomatiseerd informatiesysteem van een 
andere leverancier. Vanaf dit moment zullen wij bij volwassenen 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 zoals vermeld 
voor de MDRD in iDoc. Voor externe aanvragers is deze informatie op te vragen via 010-2912769. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met klinisch chemicus Remi Wulkan,  
tel. 010-2912769. 
  
 
Wijziging eenheid en referentiewaarde transferrine 

Zoals al aangekondigd in de nieuwsbrief van juni 2016, zal de rapportage-eenheid van transferrine 
wijzigen van umol Fe/L naar g/L en de referentiewaarden naar 2,0-3,6 g/L. Deze veranderingen zullen 
deze maand worden doorgevoerd. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met klinisch chemici Remi Wulkan,  
tel. 010-2912769, of Floor Weerkamp, tel. 010-2912783.    
 
  


