
 
 

MaasstadLab nieuwsbrief juli 2018 
 
De MaasstadLab nieuwsbrief is bedoeld voor alle aanvragers van laboratoriumdiagnostiek . 
  

  
Wijzigingen onderzoekspakket serologie 

Zoals reeds in april gecommuniceerd, is sinds 1 mei 2018 het serologisch onderzoekspakket van het 
Laboratorium Medische Microbiologie (LMM) van het MaasstadLab aangepast. Door de steeds 

bredere beschikbaarheid van gevoeligere en specifiekere diagnostische testen, voornamelijk 
gebaseerd op “polymerase chain reaction” (PCR) technieken, zijn de indicaties voor serologische 
onderzoeken beperkt. Mede door het lage volume van deze bepalingen is de kwaliteit moeilijk te 

borgen. 

Hieronder vindt u de lijst van serologische onderzoeken die niet meer door het LMM zullen worden 
verricht en enkele aanbevelingen als vervangende testen. 

 

Per 1 mei 2018 niet meer verricht Aanbevolen diagnostiek 

Brucella CBR Brucella agglutinatie (Bang) 

Adenovirus IgG Adenovirus PCR op respiratoire materialen 

Influenzavirus IgG Influenzavirus PCR op respiratoire materialen 

Parainfluenzavirus IgG Parainfluenzavirus PCR op respiratoire materialen 

Enterovirus IgA en IgG Enterovirus PCR op keel, feces of liquor 

HSV/VZV IgM HSV/VZV PCR op blaasjesvocht 

Chlamydia pneumoniae IgM en IgA Chlamydia pneu./psitt. PCR op sputum/BAL 

Chlamydia trachomatis IgA Chlamydia trachomatis PCR op genitaliën uitstrijk bij 
verdenking actieve infectie 

Mazelen IgM Mazelenvirus PCR op keel/urine 

Bof IgM Bofvirus PCR op keel (mond)/urine 

Helicobacter pylori IgM Helicobacter pylori antigeen test (feces) 

 
Indien het uitvoeren van deze testen wel relevant wordt geacht, wordt u verzocht contact op te nemen 

met een van de artsen-microbioloog.  
 
  
Wijziging werkwijze onderzoek monoklonale gammopathie 

Sinds 4 juni 2018 is er op het klinisch chemisch laboratorium van het MaasstadLab een nieuwe 
methode in gebruik genomen voor het uitvoeren van eiwitelektroforese en immunotypering van 
monoklonale fracties in serum. De nieuwe werkwijze maakt gebruik van het scheiden van eiwitfracties 

op basis van capillaire elektroforese. In de werkwijze en rapportage brengt dit de volgende 
consequenties met zich mee:  

1. De doorlooptijden van eiwitelektroforese en immunotypering zullen korter worden.  

2. Bij een patiënt bekend met een M-proteïne zal er eenmaal, gedurende 1 jaar op de oude en 
nieuwe methode een kwantificatie worden gerapporteerd. De nieuwe methode geeft namelijk 
een hogere waarde van het monoklonaal eiwit (ong. 1 tot 4 g/L hoger)  

3. Eiwitfracties zullen enkel nog gerapporteerd worden wanneer er een monoklonaal eiwit wordt 
gedetecteerd.  

4. De rapportage ‘spoor’ wordt vervangen door ‘< 1 g/L’.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met klinisch chemicus Mark Schellings,  
tel. 010-2912552.  

  



 
 

ISO accreditatie 

Het MaasstadLab afdeling Klinische Chemie en bloedafname (incl. Spijkenisse Medisch Centrum) en 
de afdeling Klinische Farmacologie & Toxicologie hebben per 12 april 2018 de ISO accreditatie 

behaald. 

Tijdens de audit, die al in augustus 2017 plaatsvond, is door de teamleider en vakdeskundigen 
steekproefsgewijs getoetst in hoeverre het kwaliteitsmanagementsysteem, zoals dat is vastgelegd in 

het kwaliteitshandboek en onderliggende documenten, voldoet aan de criteria van de NEN-EN-ISO 
15189:2012. Daarbij zijn er op onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem en de 
geaccrediteerde verrichtingen afwijkingen van de categorie B (NCB) vastgesteld. Deze afwijkingen 

hebben we nu allemaal opgelost, zodat we het ISO accreditatielogo mogen voeren. Eind dit jaar volgt 
er een controlebezoek. Voor de Klinische Chemie is het accreditatienummer M213; voor de Klinische 
Farmacologie & Toxicologie is het accreditatienummer M307. 

  


