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De MaasstadLab nieuwsbrief is bedoeld voor alle aanvragers van laboratoriumdiagnostiek. 
  
 
Doxepine en broomperidol  

Vanaf 1 januari 2018 worden de doxepine- en broomperidol-analyses niet meer door het MaasstadLab 
(afdeling Klinische Farmacologie en Toxicologie) uitgevoerd. Deze zullen, indien aangevraagd, 
verzonden worden naar een extern laboratorium. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ziekenhuisapotheker Tessa Bosch,  
tel. 010-2913869. 
 

 
Referentiewaarden COD 

In samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Antwerpen zijn de referentiewaarden voor de colloid 
osmotische druk bij volwassenen opnieuw vastgesteld, rekening houdend met het verschil plasma – 
serum en liggend – ambulant. Dit leidt ertoe dat per 1 januari 2018 de referentiewaarden voor 
gezonde liggende volwassenen gewijzigd zullen worden van 17.8 – 28.2 mm Hg naar 19.6 - 28.0 mm 
Hg. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met klinisch chemicus Remi Wulkan,  
tel. 010-2912769. 
 
 
Farmacogenetische testen in 2 materialen 

Vanaf begin februari 2018 zullen we de farmacogenetica-testen als bloed- en wangslijmvlies-aanvraag 
inrichten. Het gaat om de volgende analyses: CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, DPYD, TPMT, UGT1A1. 

Door van een patiënt twee materialen af te nemen, een wangslijmvliesmonster bij de arts en een 
EDTA-buis bloed bij de bloedafname, kunnen we er voor zorgen dat er geen patiëntverwisseling 
ontstaat. Hierdoor kunnen we het juiste genotype per patiënt rapporteren en maken we de kans op 
fouten zo klein mogelijk. We zullen jullie t.z.t. verder op de hoogte brengen van alle procedures en 
benodigdheden. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ziekenhuisapotheker Tessa Bosch,  
tel. 010-2913869.  
 
 
Moleculaire assays voor micro-organismen 

Voor de volgende micro-organismen; Tropheryma whipplei, Brucella species, en Coxiella burnetii  zijn 
nieuwe PCRs ontwikkeld en beschikbaar.  
Naast de moleculaire detectie van Legionella pneumophila, Mycoplasma species en Bartonella 
henselae kunnen deze worden aangevraagd voor bv. endocarditis. Ook gaan we voortaan de typering 
doen van humaan parechovirus. 
Tot slot zijn er nu ook PCRs voor de detectie van Scabies en de parasitaire wormen Strongyloïdes, 
Enterobius en Schistosoma. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met medisch moleculair microbioloog  
Anneke van der Zee, tel. 010-2912511. 
 
 
  



 
 

Labaanvragen in HiX: PTH, vrij T4 en TSH en vitamine D 

Sinds de introductie van HiX worden soms per abuis onnodig dure testen aangevraagd. Hieronder 
enkele tips.  

PTH  
In het laborderscherm van HiX heet PTH ‘Parathormoon’. Als je zoekt op ‘PTH’ kom je bij de aanvraag 
‘PTHrP’, wat een aanvraag voor een andere test en ander materiaal genereert. Dus altijd 
‘Parathormoon’ aanvragen (onder kopje Endocrinologie).    

Vrij T4 en TSH  
Vrij T4 en TSH kunnen worden bepaald in het MaasstadLab en in het Erasmus MC. In vrijwel alle 
gevallen volstaat onze eigen bepaling (FT4 en/of TSH in tabblad Algemeen onder kopje 
Endocrinologie). Alleen in overleg met een klinisch chemicus of internist-endocrinoloog kan in 
bepaalde gevallen de test Vrij T4 (EMC) en/of TSH (EMC) worden aangevraagd (tabblad Speciaal 
onderzoek).  

Vitamine D  
Voor de screening op een tekort aan vitamine D volstaat vrijwel altijd de aanvraag 25-OH-vitamine D 
(tabblad Algemeen, kopje Endocrinologie), die door het MaasstadLab zelf wordt uitgevoerd. Alleen bij 
specifieke indicaties kan de aanvraag Vitamine D3 (1.25 dihydroxy) (tabblad Speciaal onderzoek) 
worden overwogen.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus,  
tel. 010-2912771. 

 
  
   
   


