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Inhoudsopgave  
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- Aanleveren materiaal aan laboratorium 

- Semen-diagnostiek ook op locatie Heerlen bij de Klinische Chemie 

 

Nieuwe methode vitamine B1/B6 

Jaarlijks voert het KCHL ±6500 vitamine B1/B6 testen uit d.m.v. hoge druk vloeistof 

chromatografie (HPLC). Sinds 01-05 zijn wij overgestapt naar een nieuw HPLC systeem 

(UPCL) waarmee betere piekscheiding wordt verkregen bij 15-20% minder verbruik van 

reagentia en loopvloeistof (jaarlijkse kosten hiervoor ±45.000 euro). Daarnaast wordt in 

de nieuwe methode gebruik gemaakt van een extra interne standaard waarmee de 

variatiecoëfficiënt van beide vitamines verbetert. Verhoogde vitamine B6 spiegels (>200 

nmol/L) vallen in de nieuwe methode lager uit; derhalve worden deze waarden met 15% 

opgehoogd om overeenkomstig hoge/toxische spiegels te rapporteren. Het 

referentiegebied voor beide vitaminen blijft gelijk: 100 – 230 nmol/L voor vitamine B1 en 

50 – 200 nmol/L voor vitamine B6.       

 

Afschaffen CK-MB en Myoglobine 

In het verleden werden deze parameters gebruikt als merker voor schade aan de 

hartspier. Sinds de introductie van het high-sensitive Troponine-T is het aantal aanvragen 

voor deze testen tot een minimum gereduceerd en zal het KCHL per 01-07 de CK-MB en 

Myoglobine niet meer aanbieden. Hiermee wordt een jaarlijkse kostenreductie van 

±12.000 euro gerealiseerd voor de diagnostiek en om deze testen 24/07 beschikbaar te 

stellen. 

 

Aanleveren materiaal aan laboratorium 

Om te voorkomen dat er kostbaar patiëntmateriaal verloren gaat, is vorig jaar vanuit het 

laboratorium een acceptatieprocedure afgesproken en gecommuniceerd. Belangrijke 

punten hierbij zijn dat de buizen juist geëtiketteerd zijn, de aanvraag geparafeerd is en dat 

de monsters op de juiste bestemming worden afgeleverd.  

Op de locatie in Heerlen wordt regelmatig ‘onverwacht materiaal’ aangetroffen op de 

centrale registratie; dit monstermateriaal is door de afdeling neergelegd en niet door een 

medewerker van het laboratorium in ontvangst genomen. Door het ontbreken van de 

ingangscontrole komen we er te laat achter dat het materiaal ongeschikt is voor analyse 

of dat het een cito betreft. Dit werkt risico’s in de hand en vertraagt het diagnostisch 

proces.  

Omwille van werkbaarheid en patiëntveiligheid willen we nogmaals de 

acceptatieprocedure en de overdracht van patiëntmateriaal onder de aandacht brengen. 

De afdeling is verantwoordelijk voor het aanleveren van het juiste materiaal op de juiste 

wijze en plaats: Cito’s kunnen via de buizenpost verstuurd worden naar de cito-balie of  
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daar persoonlijk worden afgegeven. Materiaal voor routine aanvragen kunnen aan de balie 

van de Centrale Registratie persoonlijk worden afgegeven. Bij ontvangst controleren onze 

medewerkers of het juiste materiaal voor de aanvraag is aangeleverd. Zo niet, dan zal dit 

gemeld worden en is het de verantwoordelijkheid van de afdeling dat dit wordt gecorrigeerd. 

 

Semen-diagnostiek ook op locatie Heerlen bij de Klinische Chemie 

Vanaf 31-05 zal de verantwoordelijkheid voor het fertiliteitslaboratorium op de locatie 

Heerlen van de Medische Microbiologie overgaan naar de Klinische Chemie. Daarmee komt 

de verantwoordelijkheid voor de diagnostiek van semen en de opwerking t.b.v. IUI op de 

beide locaties van het Zuyderland in één en dezelfde hand. Met de overgang naar de 

Klinische Chemie zal niet alleen de verantwoordelijkheid van de semen-diagnostiek 

veranderen maar zullen ook alle procedures en afspraken rondom de semen-diagnostiek 

worden geharmoniseerd. Dit betekent o.a. dat aanvragen voor semen-diagnostiek, veelal 

vanuit de gynaecologie, de urologie en de eerste lijn, ingepland moeten worden in de 

elektronische agenda van het ZIS. Hierover zijn inmiddels met de gynaecologie en de urologie 

afspraken gemaakt.  

Huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg (i.c. de HOZL) kunnen hun patiënten telefonisch 

aanmelden via 045-5760437. Voor de huisartsen in de regio Sittard kunnen patiënten 

worden aangemeld via het nummer: 088-4597674. Semen-diagnostiek is van maandag t/m 

vrijdag mogelijk op beide locaties van het Zuyderland.  Op zaterdagen bestaat deze mogelijk 

uitsluitend op de locatie Heerlen. 

 

 

Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog onduidelijkheden dan wel vragen zijn 

dan kunt u contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus (088-4595877 of 045-

5766666/sein 466183). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Vakgroep Klinische Chemie  

Zuyderland Medisch Centrum  

 

 


