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Nieuwsbrief Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium 

In het kader van de fusie worden binnen de Klinische Chemie m.i.v. 7 augustus 2015 

onderstaande wijzigingen doorgevoerd: 

 

Nieuwe test voor het bepalen van serum vrije lichte ketens (VLK) 

Voor het vaststellen van de concentratie vrije κ en λ-ketens is tot op heden gebruik 

gemaakt van de Freelite
TM

-assay. M.i.v. 7 augustus 2015 vervangt het laboratorium deze 

assay door de N Latex VLK assay. De antilichamen in de N Latex VLK assay zijn gericht tegen 

monoklonale vrije lichte ketens, i.t.t. de Freelite
TM

-assay waar de antilichamen zijn gericht 

tegen polyklonale vrije lichte ketens. Voordelen van de nieuwe assay zijn o.a. een 

constantere kwaliteit door geringere lot-tot-lot reagens variatie en geen riscio op 

foutnegatieve resultaten bij extreem hoge concentraties. Klinische studies laten een goede 

overeenkomst zien tussen beide methoden, ofschoon bij enkele patiënten een verschil in  

serumconcentratie is waargenomen. Om de overgang van oud naar nieuw zo soepel 

mogelijk te laten verlopen wordt bij bekende (follow-up) patiënten gedurende twee 

opeenvolgende metingen de concentratie met zowel de oude als de nieuwe assay 

gerapporteerd, daarna wordt enkel nog de N Latex VLK assay gebruikt. Voor nieuwe 

patiënten wordt uitsluitend de N Latex VLK assay toegepast. In de rapportage in SAP wordt 

onderscheid gemaakt tussen beide assays en zijn de uitslagen aan de hand van de 

toevoegingen “Freelite” en “Latex” als zodanig te herkennen. De referentiewaarden van 

beide assays verschillen slechts minimaal. 

 

IgG-subklassen  

De bepaling van IgG-subklassen wordt voortaan in eigen beheer uitgevoerd i.p.v. 

uitbesteed aan een extern laboratorium. Voor de locatie Sittard-Geleen betekent dit de 

toepassing van een andere assay, met beperkte wijziging van referentiewaarden tot 

gevolg. Middels een commentaar bij de uitslag in SAP wordt u hierop geattendeerd.         

 
Mocht er behoefte zijn aan meer informatie dan horen wij dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de vakgroep klinische chemie, 

Bernadette van Acker 

Maarten Raijmakers 

 

 


