
 

KCHL, Bloedafname en Trombosedienst zijn  
 

geaccrediteerd 

 

 

 
 

Klinisch Chemisch 
Hematologisch 
Laboratorium 
 

Correspondentieadres 
Postbus 5500 
6130 MB Sittard 
 
Bezoekadressen 
Dr. van der Hoffplein 1 
6162 BG Sittard-Geleen 
T 088 - 459 7777 
 
Parkeergarage 
Demystraat 1 
6162 AP  Geleen 
 
H. Dunantstraat 5 
6419 PC  Heerlen 
T 045 - 576 6666 

 
www.zuyderland.nl 
KvK 62375644 
 
 
Dr. ir. B.A.C. van Acker 
Dr. J. ten Kate 
Dr. H.A. Kleinveld 
Dr. Ing. M.P.G. Leers 
Dr. W.P. Oosterhuis 
Dr. M.T.M. Raijmakers 
Dr. R.C.R.M. Vossen 
 
 
 

 
Aan de medisch specialisten, arts-assistenten, physician assistants 
Locatie Sittard-Geleen 
 
 
 
 

 

Datum 5 januari 2016 Kenmerk Nieuwsbrief 16.1 

Doorkiesnr. 088-4595877   

Betreft KCHL nieuwsbrief 
 
Nieuwsbrief Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium 
 
In het kader van afstemming met locatie Heerlen worden binnen de Klinische Chemie 
locatie Sittard-Geleen diverse wijzigingen doorgevoerd. Een aantal testen wordt naar een 
ander platform overgeheveld, met mogelijk consequenties voor referentiewaarden en 
benodigd buistype, van andere testen wordt de analysemethode afgestemd en/of worden 
de referentiewaarden gelijk getrokken. Middels een commentaar bij de uitslag in SAP 
wordt u hierop geattendeerd. Voor actuele informatie omtrent het type buis dat voor een 
test nodig is, verwijzen wij u naar de intranetpagina Laboview: 
(http://intranet.orbis.local/omc/sd/klinischechemie/laboview/laboview/ ). 
 
M.i.v. 6 januari 2016 worden de volgende testen m.b.v. een andere methode uitgevoerd: 

 

AFP 

Benodigd materiaal: lithiumheparinegel buis (licht groene dop). 

Indien u twijfelt over een AFP uitslag in relatie tot de voorgaande uitslag, dan kunt u 

contact opnemen met de klinisch chemicus van dienst (95877). Vanaf juli 2014 is historisch 

materiaal verzameld, dit kan zo nodig opnieuw geanalyseerd worden met de nieuwe 

methode. Zo heeft u een nieuwe uitgangswaarde en kunt u op basis hiervan een beslissing 

nemen (zie ook nieuwsbrief d.d. 17-12-2014). 

Nieuwe referentiewaarde: < 5,8 kU/L 

 

Progesteron 

Benodigd materiaal: lithiumheparinegel buis (licht groene dop). 

Nieuwe referentiewaarden: 

Vrouwen > 13 jaar Folliculaire fase 0,6  -  4,7  nmol/L 
 Mid cyclus 2,4  -  9,4  nmol/L 
 Luteale fase 5,3  - 86,0 nmol/L 
 Postmenopauzaal 0,3  -  2,5  nmol/L 
Mannen > 16 jaar  0,7  -  4,3  nmol/L 
 

Vitamine D  

Benodigd materiaal: lithiumheparinegel buis (licht groene dop). 

Nieuwe streefwaarde: >50 nmol/L; deficiënt : <50 nmol/L. 
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Over de streefwaardes van Vitamine D bestaat geen consensus. De nieuwe methode meet 

op hetzelfde niveau als de vorige. 

Vitamine D wordt gestoord door hemolyse, hierdoor kan de uitslag mogelijk vals verhoogd 

zijn. U zult altijd een Vitamine D uitslag krijgen, ook in geval van hemolyse. Er wordt dan 

wel een opmerking meegestuurd om u over de hemolyse en de implicatie hiervan te 

informeren. 

 

Calcitonine  

Nieuwe referentiewaarden: 

Man:   < 2,5 pmol/L 

Vrouw:  < 1,5 pmol/L 

 

PTH 

Nieuwe referentiewaarden: 1,7 – 9,2 pmol/L 

 

Peroperatieve PTH  

De peroperatieve PTH wordt met een andere methode bepaald dan de reguliere PTH. 
Bij de peroperatieve PTH (PTH STAT) worden lagere waarden gevonden, de 
referentiewaarden zijn dan ook anders. 
Voor de peroperatieve PTH geldt dat de PTH-concentratie 8 minuten na verwijdering van 
het/de adeno(o)m(en) gedaald dient te zijn tot minder dan 50 % van de PTH concentratie 
kort voor verwijdering. 
Indien een PTH enkele uren na een OK nogmaals afgenomen wordt, om te bekijken of deze 

nog verder gedaald is, dient duidelijk aangegeven te worden dat deze m.b.v. PTH STAT 

methode geanalyseerd moet worden, anders wordt deze met de routine PTH 

meegenomen en is de vergelijking niet juist. 

 

Lipoproteïne (a) 

De parameter Lp(a) speelt een belangrijke rol bij de risicostratificatie van hart- en 
vaatziekten. Tot nu toe werd de massa van alle Lp(a) deeltjes gemeten met de eenheid 
“g/L”. In het lichaam hebben Lp(a) moleculen echter een verschillende massa. Uit recent 
onderzoek is gebleken dat het aantal Lp(a) moleculen beter het risico op hart- en 
vaatziekten voorspelt. Op dit vernieuwde inzicht is door de leverancier ingespeeld en 
hierop is de Lp(a) bepaling aangepast. M.i.v. 6 januari gaan we gebruik maken van deze 
verbeterde Lp(a) bepaling. Voor u betekent dit in de rapportage een nieuwe eenheid en 
aangepaste referentiewaarden, als volgt: 
  tot 06-01-2016  vanaf 06-01-2016 
Lp(a)  < 300 mg/L   < 75 nmol/L 
Het is mogelijk om de nieuwe waarde globaal om te rekenen naar de oude waarde. 
Hiervoor kunt u de nieuwe waarde delen door een factor 0,28, welke door ons 
proefondervindelijk is vastgesteld. 

Lp(a) oud = Lp(a) nieuw / 0,28  
Benodigd materiaal: lithiumheparinegel buis (licht groene dop). 

 
IgG, IgA, IgM 
Benodigd materiaal: lithiumheparinegel buis (licht groene dop), behalve wanneer de 

aanvraag gebeurt in combinatie met IgG, IgA of IgM in liquor. In dat geval blijft 

bloedafname in een serumgel buis nodig (gele dop). 

Referentiewaarden blijven ongewijzigd. 
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C3, C4, alfa1-antitrypsine 

Benodigd materiaal: lithiumheparinegel buis (licht groene dop). 

Referentiewaarden ongewijzigd. 

 

Ceruloplasmine 

Benodigd materiaal: lithiumheparinegel buis (licht groene dop). 

Nieuwe referentiewaarden:  6 mnd – 3 jaar: 0,31 – 0,91 g/L 

      3– 10 jaar:  0,25 – 0,50 g/L 

      > 10 jaar:  0,22 – 0,40 g/L (mannen) 

         0,25 – 0,60 g/L (vrouwen) 

 

Oestradiol (is reeds ingevoerd per 5 oktober 2015) 

De leverancier heeft het 2e generatie Oestradiol reagens met polyklonale antilichamen 

vervangen door het 3e generatie Oestradiol reagens met 2 hoog affiene monoklonale 

antilichamen. Bovendien heeft dit nieuwe reagens minder last van kruisreactiviteit. 

De recovery van de patiëntenmonsters gemeten met het nieuwe reagens ligt 10 -15 % 

lager dan de monsters indien gemeten met het oude reagens. 

De minimale rapporteringswaarde is nu gesteld op < 0,09 nmol/L 

 

Nieuwe referentiewaarden: 

Vrouwen > 13 jaar Folliculaire fase 0,05 – 0,85 nmol/L 

 Mid cyclus 0,15 – 1,46 nmol/L 

 Luteale fase 0,08 – 1,25 nmol/L 

 Postmenopauzaal     < 0,50 nmol/L 

Mannen > 16 jaar      < 0,22 nmol/L 

 

Cortisol in urine 

Nieuwe referentiewaarden:  

< 11 jaar:  6  –  75  nmol/24 uur   

11 – 20 jaar: 15 – 150 nmol/24 uur 

> 20 jaar: 55 – 250 nmol/24 uur 

 

Cortisol in serum 

In het kader van afstemming met KCHL Heerlen worden de referentiewaarden van de 

bijsluiter van de bepaling gehanteerd. Er is niets aan de bepaling gewijzigd. 

8.00 uur: 0,14 – 0,69 µmol/L 

16.00 uur: ca. 50% van de ochtendwaarde 

 

HCG in urine 

Deze wordt m.b.v. een zwangerschapstest (strip) uitgevoerd. 

 

PSA / PSA vrij 

Benodigd materiaal: lithiumheparinegel buis (licht groene dop). 

Het is i.t.t. voorheen niet meer nodig om een aparte buis af te nemen voor PSA of PSA vrij.  

Echter deze test kan niet toegevoegd worden aan reeds afgenomen en geanalyseerd 

materiaal vanwege carry-over risico en daardoor mogelijk vals verhoogde waarden. 
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M.i.v. 11 januari 2016 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

 

Vitamine B1 en B6 

Voor de analyse van vitamine B1 en vitamine B6 volstaat vanaf 11 januari 1 afnamebuis 

i.p.v. 2. 

 

Metanefrine, normetanefrine, 3-methoxytyramine 

De nieuwe eenheid wordt umol/24u i.p.v. nmol/24u. Tevens zullen de resultaten ook in 

umol/mol kreat uitgedrukt worden. 
 

 

Mocht er behoefte zijn aan meer informatie m.b.t. bovenstaande wijzigingen dan horen wij 

dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de vakgroep klinische chemie, 

Bernadette van Acker 

Joop ten Kate 

 

 


