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KCHL, Bloedafname en Trombosedienst zijn 
 

geaccrediteerd ! 

 

Nieuwsbrief Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium 

Middels deze 31e editie van de KCHL nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van 

belangrijke informatie over c.q. veranderingen in het bepalingenpakket en de logistiek van het 

KCHL Orbis Medisch Centrum. 

 

 

Modernisering van het urinescreeningsonderzoek 

Met ingang van 5 november 2014 wordt het urinescreeningsonderzoek in Orbis Medisch 

Centrum gemoderniseerd. Daarbij wordt de biochemische voorscreening met teststroken 

verlaten en vervangen door een urinescreening met een "image" gebaseerd systeem 

(geautomatiseerde sedimentanalyse m.b.v. digitale camera). 

De volgende parameters worden standaard gerapporteerd: RBC, WBC, bacteriën, totaal 

eiwit (kwantitatief), en indien aanwezig ook: epitheel, cilinders, gisten. 

Een aantal parameters zal niet langer standaard worden gerapporteerd en dient separaat en 

gericht aangevraagd te worden: pH, soortelijk gewicht, ketonen, kristallen. Dysmorfe 

ery's dienen ook separaat aangevraagd te worden i.v.m. de benodigde manuele 

microscopische differentiatie (=ongewijzigd  t.o.v. vroeger). 

Bij introductie van de nieuwe urinescreening vervallen de nitriet, glucose, bilirubine en 

urobilinogeen bepalingen. In plaats van nitriet worden voortaan de detecteerbare bacteriën 

gerapporteerd. 

 

Het “image” gebaseerde systeem kan slechts intacte vormelementen detecteren en geen 

gelyseerde of opgeloste bestanddelen. Verse urine is daarom essentieel voor het verkrijgen 

van een betrouwbare uitslag. Om dit te kunnen realiseren stellen wij speciaal 

afnamemateriaal beschikbaar met buizen die zijn voorzien van een conserveermiddel dat 

de erytrocyten, leukocyten en morfologie intact houdt. De instructie voor opvangen urine 

is te vinden op intranet 
http://intranet.orbis.local/documentenomc/164311/1089163/Instructie_voor_opvangen_urine,_Intranet.pdf  
 

Voordelen 

• De nieuwe urinescreening brengt standaardisatie en een duidelijke 

kwaliteitsverbetering met zich mee.  

 

Beperkingen 

• Het “image” gebaseerde systeem analyseert intacte deeltjes en geen gelyseerde 

deeltjes of opgeloste bestanddelen. Myoglobinurie en hemoglobinurie kunnen derhalve 

worden gemist! 

• De gevoeligheid van het systeem voor dysmorfe ery’s is beperkt. Manuele 

microscopische differentiatie blijft hier noodzakelijk en daarom dient deze parameter 

separaat te worden aangevraagd.  



 

 

 

 

Omniplasma 

Op 1 oktober is het kort houdbare bloedproduct Quarantaine Plasma vervangen door het 

langer houdbare bloedproduct Omniplasma. De indicaties voor transfusie van plasma, de 

SAP aanvraag/order bij het KCHL en de uitvoering van een plasmatransfusie blijven 

nagenoeg gelijk.  

 

Voordelen van Omniplasma:  

• Minder kans op pathogeen overdracht bij transfusie i.v.m. Solvent Detergens 

bewerking.  

• Minder meldingen van transfusiereacties, met name allergische reacties en Trali.  

 

Verschillen met Quarantaine Plasma:  

• Omniplasma is een samengesteld product van 600 – 1200 donoren (Quarantaine 

plasma van 1 donor), waardoor constanter van kwaliteit.  

• Volume omniplasma is 200 ml/eenheid (voorheen 300 ml/eenheid): afhankelijk van de 

stollingstesten en kliniek kan indien nodig toediening van een extra eenheid 

omniplasma geïndiceerd zijn.   

• De indicaties voor plasmatransfusie zijn nagenoeg onveranderd voor Omniplasma. 

Uitzonderingen zijn kinderen en patiënten met Proteine S deficiëntie: hiervoor blijft 

Quarantaine plasma beschikbaar.  

 

 

OMC Antistollingsprotocol zichtbaar in SAP bij OK aanvraag  

Vanaf 1 december zal bij de OK aanvraag in SAP het ziekenhuisbrede “Antistollingsbeleid 

bij invasieve ingrepen” zichtbaar zijn. Onder het kopje “antistolling” komen 3 

informatieknoppen met links naar delen van het OMC antistollingsprotocol betreffende 

gebruik van:  

• TAR: trombocyten aggregatieremmers  

• VKA: vitamine K antagonisten (acenocoumarol en fenprocoumon) 

• DOACs: de nieuwe orale anticoagulantia  

 

 

 
 
Tot slot:  

Deze nieuwsbrief en eerdere exemplaren zijn te vinden op intranet: 

http://intranet/omc/sd/klinchem/diensten/voorlichtingextern/. 

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

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Bernadette van Acker   

Joop ten Kate Tel: 088-4595877  

Renée Vossen 

 


