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De MaasstadLab nieuwsbrief is bedoeld voor alle aanvragers van laboratoriumdiagnostiek. 

   

Farmacogenetica: voorkomen van dubbeldiagnostiek 

We zien wel eens dat er meerdere keren een farmacogenetische test wordt uitgevoerd voor een 
patiënt. Dit is in principe niet nodig, deze testen hoeven slechts eenmaal uitgevoerd te worden omdat 
het DNA profiel van de patiënt niet verandert. De uitslag van deze test wordt door de 
ziekenhuisapotheker ook in HiX vermeld zodat er op bewaakt kan worden bij het voorschrijven van 
medicatie, Dit is te zien in het tabblad medicatie en onderin patiënt gegevens / aandoeningen. Indien 
dit veld niet gevuld is, is er dus niet eerder een farmacogenetische test uitgevoerd. 
Hopelijk wordt op deze manier dubbeldiagnostiek voorkomen. 
De farmacogenetische testen die we kunnen uitvoeren in het MaasstadLab zijn:  
DPYD, UGT1A1, TPMT, CYP2C9, CYP2C19 en CYP2D6.  

Voor meer informatie: T.M. Bosch, ziekenhuisapotheker, tel. 010-2913869. 
 
 
Gewijzigde referentiewaarden kreatinine en LDH voor kinderen 

Recent (20 resp. 21 augustus 2019) zijn de referentiewaarden voor kinderen van kreatinine en LDH 
aangepast aan de nieuwere litteratuur. Dit leidt voor kreatinine tot wat lagere en voor LDH voor wat 
hogere bovengrenzen. Naar verwachting zullen hierdoor uitdroging en hemolyse beter herkenbaar 
worden. Referentiewaarden zijn te vinden in iDoc. De litteratuurbronnen zijn: Ceriotti et al. Clin Chem 
2008;54:559-66 en Colantonio et al. Clin Chem 2012;58:854-68.  

Voor meer informatie: R.W. Wulkan, klinisch chemicus, tel. 010-2912769.  
 
 
Bepaling elastase in MaasstadLab 

Per 15 september 2019 gaan wij elastase zelf doen en wordt het monster niet meer naar het 
verzendlaboratorium (Erasmus MC) opgestuurd. Het betreft een nieuwe geautomatiseerde bepaling 
(Diasorin Liaison XL methode) die andere referentiewaarden heeft dan de methode van het 
verzendlaboratorium (sandwich ELISA), die grotere variatie kent. De referentiewaarden van de nieuwe 
methode zijn wel conform de richtlijnen Chronische pancreatitis (1,2). 

Overzicht veranderingen in referentiewaarden: 
  

Uitslag elastase in ontlasting 
  

Liaison methode in mg/g 
  

Interpretatie 
  

> 0.200 
  

Exocriene pancreas insufficiëntie niet waarschijnlijk 
  

0.100-0.200 
  

Milde pancreas insufficiëntie mogelijk 
  

<0.100 
  

Ernstige pancreas insufficiëntie 
  

  
Als de pancreas goed functioneert wordt meestal elastase > 0.500 mg/g gevonden. 
De oude ELISA methode specificeerde geen correlatie met de mate van pancreasinsufficiëntie.  
De referentiewaarden die werden gehanteerd waren 0.200-0.300 mg/g. 
Vooraf aan het onderzoek dient pancreasenzymentherapie 5 dagen gestopt worden. 



 
 

De internationale richtlijn adviseert om elastase niet te gebruiken in de vroege fase van chronische 
pancreatitis, maar wel in een later stadium. Voor de evaluatie van de vroege fase zijn er gevoeligere 
diagnostische testen (Secretin-MRCP, endoscopische echografie etc.). 

Literatuur: 
1. Gupte A, Goede D, Tuite R et al. Chronic pancreatitis, clinical update practice guideline, BMJ 2018; 
361: k2126 
2. Samarasekera E, Mahammed S, Carlisle S, Charnley R. Pancreatitis: summary of NICE guidance, 
BMJ 2018;362:k3443  

Voor meer informatie: S. Kos, klinisch chemicus, tel. 010-2912782.  
 
 
Calprotectine: andere bepalingsmethode 

Per 15 september 2019 gaan wij over op een andere methode voor de bepaling van calprotectine in 
feces (Calprotectine op Liaison XL), omdat de oude ImmunoCAP test (Calprotectine generatie I) niet 
meer ondersteund wordt door de firma. Beide methoden hanteren dezelfde referentiewaarden van 50 
mg/kg. Echter de nieuwe test is iets gevoeliger, waardoor de resultaten eerder > 50 mg/kg zullen 
uitkomen en kwantitatieve verschillen kunnen aanzienlijk zijn. In ons interne validatieonderzoek (n = 
50) is gebleken dat de oude ImmunoCAP methode bij 64% van patiënten calprotectine > 50 mg/kg gaf 
in vergelijking met 72% met de Liasion methode. Bij kinderen jonger dan 4 jaar zijn referentiewaarden 
niet vastgesteld. 

Calprotectine wordt voorlopig (6 maanden na introductie nieuwe methode) met beide methodes 
uitgevoerd en gerapporteerd als de patiënt aan de volgende voorwaarden voldoet: 
a) patiënt is reeds bekend 
b) vorige uitslag dateert van < 6 maanden geleden 

Voor meer informatie: S. Kos, klinisch chemicus, tel. 010-2912782.    

 
 


