
 
 

MaasstadLab nieuwsbrief juli 2017 
 
De MaasstadLab nieuwsbrief is bedoeld voor alle aanvragers van laboratoriumdiagnostiek. 
  
  
Referentiewaarden 

Onze referentiewaardentabellen zijn te vinden op internet:  
https://www.maasstadziekenhuis.nl/specialismen-afdelingen/laboratoria-maasstadlab/meer-
weten/referentiewaarden/ 
 
  
Vulling van citraatbuizen voor stollingstesten 

Sinds enige tijd controleren we op het laboratorium automatisch de vulling van de citraatbuizen 
(stollingsonderzoek) om op deze manier te borgen dat er betrouwbare resultaten naar de aanvragers 
worden gerapporteerd. Citraatbuizen moeten namelijk voor minimaal 90% gevuld zijn (tot aan het 
streepje op de buis) om betrouwbare uitslagen te krijgen van stollingsonderzoek. Niet goed gevulde 
buizen leiden tot onterecht verlengde PT, APTT en INR waarden. De gevolgen hiervan kunnen zijn: 
onterecht toedienen Cofact, uitstel OK, etc. Het is dus essentieel om de buizen goed gevuld aan te 
leveren. Drie praktische tips:  

1. Controleer de houdbaarheid van de citraatbuizen (het vacuüm wordt slechter bij naderen 
vervaldatum)  

2. Vul de citraatbuis minimaal 10 seconden.  
3. Controleer of de buis tot minimaal het streepje is gevuld.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met klinisch chemicus Mark Schellings,  
tel. 010-2912552.  
 
 
Anti-Xa bepaling voor rivaroxaban en apixaban 

De anti-Xa bepaling wordt door het MaasstadLab al enige tijd uitgevoerd voor de spiegelbepaling van 
laagmoleculair heparine. Sinds kort kan deze test ook worden uitgevoerd voor spiegelbepalingen van 
de directe orale anticoagulantia rivaroxaban en apixaban. Deze testen zijn aan te vragen in EZIS 
onder het kopje Stolling. Bij de uitslag wordt een oordeel van de ziekenhuisapotheker meegegeven.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met klinisch chemicus Mark Schellings,  
tel. 010-2912552 of ziekenhuisapotheker Tessa Bosch, tel. 010-2913869.  
 
 
Wijziging referentiewaarde vitamine B6 

In verband met aanpassingen in de methode voor het bepalen van vitamine B6 worden per 10 juli 
2017 de referentiewaarden aangepast:  
Huidige referentiewaarden vitamine B6: 51 -183 nmol/L  
Nieuwe referentiewaarden vitamine B6: 37 – 111 nmol/L   

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met klinisch chemicus Remi Wulkan,  
tel. 010-2912769.  
 
 
Percentage direct bilirubine 

Recent wordt bij het bilirubine ook het percentage directe bilirubine gerapporteerd. Dit is toegevoegd 
om de getallen gemakkelijker vergelijkbaar te maken. Er zijn in de literatuur geen goede harde 
referentiewaarden voor te vinden; voorlopig wordt 20-50% gehanteerd (eigen onderzoek). Verhoogde 
waarden wijzen op een belemmerde galafvloed (vele oorzaken); duidelijk verlaagde waarden worden 
gevonden bij pasgeborenen (meestal <10%), bij patiënten met hemolyse (zeldzaam) en bij het Gilbert 
syndroom (allen met veel ongeconjugeerd bilirubine). Bij correctie van een belemmerde galafvloed 
blijkt het verhoogde percentage soms later te dalen dan het totaal bilirubine en is daardoor minder 
geschikt voor monitoring. Verder valt op dat patiënten met recente buikkrampen (braken, kolieken) 
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vaak een licht verhoogd totaal bilirubine hebben (tot ca. 40 µmol/L) in combinatie met een licht 
verlaagd percentage (tussen 15 en 20%).  

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met klinisch chemicus Remi Wulkan,  
tel. 010-2912769.  
 
 
Bepaling van precipiterende antistoffen tegen Thermoactinomyces is vervallen 

Al enige tijd wordt de bepaling van precipiterende antistoffen tegen Thermoactinomyces niet meer 
uitgevoerd door het laboratorium van Sanquin, omdat zij niet aan de vereiste kwaliteitseisen kunnen 
voldoen. Er is geen alternatief laboratorium gevonden voor deze test. De bepaling kan daarom niet 
meer worden aangevraagd. 
  

  

   

   


