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KCHL, Bloedafname en Trombosedienst zijn  geaccrediteerd ! 

 
Nieuwsbrief Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium 
Middels deze 32e 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. 
 
 
KCHL is on the move 
Op 10 december a.s. is het zover! De nieuwe apparatuur van firma Roche gaat de oude 
apparatuur van de firma Beckman Coulter vervangen. Deze verandering is noodzakelijk 
vanwege de afstemming van het KCHL Orbis MC met KCHL Atrium MC. Daarnaast heeft 
de nieuwe apparatuur nieuwe mogelijkheden, waaronder automatisering van het 
analysetraject. Veel voorbereidingen waren nodig om deze stap te zetten en we zijn er nu 
helemaal klaar voor. Alle analyses zijn vergeleken en geëvalueerd en voldoende bevonden. 
Voor alle gebruikers van de analyseresultaten betekent dit een aantal, soms zeer ingrijpende, 
wijzigingen. In deze nieuwsbrief sommen we de ingrijpende veranderingen op. In de tabel 
onderaan deze nieuwsbrief zijn de gewijzigde referentiewaarden in tabelvorm samengevat. 
Voor alle gebruikers zal het wennen zijn om met deze nieuwe getallen te werken. 
 
Graag uw aandacht voor een aantal belangrijke veranderingen. 
 
Troponine-T 
Troponine-I wordt vervangen door Troponine-T. 
De rapportage eenheid is gewijzigd van µg/L in ng/L, de referentiewaarde van het 99th 
percentiel is < 14 ng/L. 
Troponine-T wordt gestoord door hemolyse, hierdoor kan de uitslag mogelijk vals verlaagd 
zijn. U zult altijd een TnT uitslag krijgen, ook in geval van hemolyse. Er wordt dan wel een 
opmerking bij gestuurd om u over de hemolyse en de implicatie hiervan te informeren. 
 
Lactaat bepaling in volbloed (bloedgasspuit) 
Het bepalen van lactaat zal worden uitgevoerd in volbloed op de bloedgasanalyser (dus niet 
meer in plasma op de chemie analyser). Dit brengt de volgende veranderingen en voordelen: 
- Lactaat moet voortaan worden afgenomen in een bloedgasspuit (dus geen NaF buis meer) 

en direct naar het laboratorium worden gestuurd (via buizenpost). 
- Speciale koelingsmaatregelen zijn niet meer nodig. 
- De uitslag is sneller bekend dan voorheen. 
 
 
NT-proBNP 
BNP wordt vervangen door NT-proBNP 
Deze wordt in lithiumheparinegel buis (licht groene dop) afgenomen. 
 
Interpretatie referentiewaarden (in ng/L) m.b.t. risico op hartfalen: 



Leeftijd Onwaarschijnlijk Dubieus Waarschijnlijk 
<50 jaar <175 175-450 >450 
50-75 jaar <300 300-900 >900 
>75 jaar <450 450-1800 >1800 

 
T4 vrij 
De referentiewaarden van deze test wijzigen van 7,0 – 16,0 pmol/L naar  
12,0 – 22,0 pmol/L. 
 
Prolactine 
Deze wordt voortaan m.b.v. een andere methode bepaald, waardoor er helaas weer meer 
hinder ondervonden kan worden van macroprolactine. Bij twijfel aan een verhoogde uitslag 
kan contact worden opgenomen met de (dienstdoende) klinisch chemicus. In overleg kan er 
dan eventueel verder onderzoek plaatsvinden. 
 
ACE 
Voor ACE stappen we over op de landelijk meest gebruikte methode. Om uw historische 
uitslagen te vergelijken met de nieuwe methode dient u er rekening mee te houden dat de 
nieuwe uitslagen hoger zijn dan die gemeten met de oude methode. Middels een 
commentaar bij de uitslag in SAP zult u hierop worden geattendeerd. 
 
Kreatinine 
De nieuwe apparatuur maakt het mogelijk om kreatinine te meten met een nauwkeuriger 
methode (enzymatisch). Daardoor hebben chromogene stoffen in bloed, bv medicijnen, 
minder storende invloed op de bepaling.  
 
CRP 
De CRP uitslagen komen 15 à 20% lager te liggen en worden daarmee vergelijkbaar met de 
uitslagen uit Atrium MC en zoals gemeten met de CRP point of care meter bij de huisartsen. 
 
Foliumzuur 
Foliumzuur wordt door hemolyse gestoord, het resultaat is dan vals verhoogd en zal niet 
gerapporteerd worden. Om een betrouwbare uitslag te krijgen is dan een nieuwe 
bloedafname nodig.  
 
PSA/ PSA vrij 
Deze worden voortaan in lithiumheparinegel buis (licht groene dop) afgenomen. 
Deze test kan niet meer worden toegevoegd, er moet een nieuwe bloedafname gedaan 
worden. Dit vanwege carry-over risico en daardoor vals verhoogde waarden. 
 
HCG 
Een waarde van 5 U/L wordt gehanteerd om een zwangerschap uit te sluiten, een waarde 
van 10 U/L is de biochemische bevestiging van een zwangerschap. 
Deze test kan niet meer worden toegevoegd, er moet een nieuwe bloedafname gedaan 
worden. Dit vanwege carry-over risico en daardoor vals verhoogde waarden. 
 
 
Oestradiol verzend 
Deze testaanvraag komt te vervallen omdat alle 17 Oestradiol bepalingen voortaan in OMC 
gedaan worden. De nieuwe apparatuur kan nauwkeurig 17 Oestradiol meten in het lage 
gebied. (bereik 0,04 nmol/L). 
 
Alkali reserve wordt bicarbonaat 
In het kader van afstemming met KCHL Atrium MC wordt de naam ‘alkali reserve’ 
vervangen door ‘bicarbonaat’ 



 
Antistoffen tegen beta-2 glycoproteine I en tegen cardiolipine in 1 aanvraagcode  
Vanaf 10 december zal bij aanvraag van antistoffen tegen cardiolipine tevens ook de 
antistoffen tegen beta-2 glycoproteine I worden toegevoegd. Hiermee wordt in combinatie 
met de aanvraag lupus anticoagulans een relevant pakket aangeboden mbt. het 
antifosfolipiden syndroom. 
 
 
Gewijzigde referentiewaarden 
 
TSH > 2 maanden  0,27 – 4,20 mU/L 
T4 vrij > 2 maanden  12,0 – 22,0 pmol/L 
T3 totaal > 2 maanden  1,3 - 3,1 nmol/L 
T4 totaal > 2 maanden  66 – 181 nmol/L 

              < 15 jaar 
Vrouwen 15-60 jaar 
              > 60 jaar 

 
7 - 140 µg/L 
13 - 150 µg/L 
30 - 400 µg/L Ferritine 

Mannen   < 15 jaar 
              ≥ 15 jaar  7 - 140 µg/L  

30 - 400 µg/L 
Foliumzuur   10,0 – 42,0 nmol/L 
Vitamine B12   150 – 670 pmol/L 

Vrouwen > 13 jaar 
folliculaire fase  
mid cyclus  
luteale fase  
postmenopauzaal 

3,5 - 12,5 U/L 
4,7 - 21,5 U/L 
1,7 - 7,7 U/L 

25,8 - 134,8 U/L FSH 

Mannen > 16 jaar * 1,5 - 12,4 U/L 

Vrouwen > 13 jaar 
folliculaire fase  
mid cyclus  
luteale fase  
postmenopauzaal 

2,4 - 12,6 U/L 
14,0 - 95,6 U/L 
1,0 - 11,4 U/L 
7,7 - 58,5 U/L LH 

Mannen > 16 jaar * 1,7 - 8,6  U/L 

Vrouwen > 13 jaar 
folliculaire fase  
mid cyclus 
luteale fase  
postmenopauzaal 

0,05 - 0,61 nmol/L 
0,32 - 1,83 nmol/L 
0,16 - 0,77 nmol/L 

< 0,20 nmol/L 17 ß-Oestradiol 

Mannen > 16 jaar * < 0,16 nmol/L 
Vrouwen > 13 jaar  0,1 - 1,7 nmol/L 

Testosteron 
Mannen > 16 jaar  6,7 – 29,0 nmol/L 
Vrouwen > 13 jaar  0,04 – 0,53 U/L 

Prolactine 
Mannen > 16 jaar  0,05 – 0,36 U/L 

Troponine T   < 14 ng/L 



< 50 jaar  < 175 ng/L 
50-75 jaar  < 300 ng/L NT-proBNP 
> 75 jaar  < 450 ng/L 

Myoglobine   < 90 µg/L 
ACE   12-68 U/L 

Vrouwen  <34 U/L 
ALAT 

Mannen  <45 U/L 
Bicarbonaat   22-29 mmol/L 

Vrouwen  < 98 U/L Alkalische 
fosfatase Mannen  < 115 U/L 
Amylase   < 107 U/L 

Vrouwen  < 145 U/L 
CK 

Mannen  < 171 U/L 
Vrouwen  55-95 µmol/L 

Kreatinine 
Mannen  70-110 µmol/L 

Lactaat volbloed   0,5-1,7 mmol/L 
Lipase   13-60 U/L 
Transferrine   1,90-3,20 g/L 
Transferrine 
verzadigings%   16-45 %  
 
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,  
 
Dr. ir. B.A.C. van Acker   
Dr. J. ten Kate Tel: 088-4595877  
Dr. R.C.R.M.Vossen 
 


