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KCHL, Bloedafname en Trombosedienst zijn  geaccrediteerd ! 

 
Nieuwsbrief Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium 
Middels deze 33e 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. 
 

 

Op 10 december 2014 heeft het KCHL 
succesvol haar nieuwe Roche analyzers in 
gebruik genomen. Graag willen wij nog een 
aantal details onder de aandacht brengen. 
 

 

Tumormarkers PSA en βHCG 
Op de nieuw in gebruik genomen apparatuur worden o.a. de tumormarkers PSA en βHCG gemeten. 
Tijdens een uitgebreide validatie zagen wij geen verschillen m.b.t. deze  markers tussen de nieuwe en 
oude apparatuur. 
Wij willen echter elk risico op verkeerde interpretatie door de veranderde analyse methoden  uit 
sluiten. Daarom is er materiaal ingevroren van alle patiënten waarvoor een PSA is gemeten (vanaf 
september j.l.) en voor βHCG (mannen vanaf juli j.l.). 
Indien u twijfelt over een PSA of βHCG uitslag  in relatie tot de vorige uitslag, dan kunt u contact 
opnemen met de klinisch chemicus van dienst (95877). Het oude materiaal zal dan worden opgezocht 
en gemeten worden op de nieuwe apparatuur. Zo heeft u een nieuwe uitgangswaarde en kunt u op 
basis hiervan een beslissing nemen.  
 

In de nabije toekomst zullen wij ook voor de bepaling van de tumormarkers AFP, CEA, CA15.3 en 
CA125 aanpassingen gaan doen om op deze manier de laboratoria  in Heerlen en Sittard op elkaar af 
te stemmen. Ook hiervoor starten wij tijdig met het verzamelen van historisch materiaal. 
 
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. 
 
 
Namens de medewerkers van het KCHL wensen wij u prettige feestdagen! 
 
Bernadette van Acker   
Joop ten Kate Tel: 088-4595877  
Renée Vossen 
 


