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Telefonische bereikbaarheid 

Met de komst van de nieuwe telefooncentrale zijn de leden van de vakgroep te bereiken 

via de nieuwe telefoonnummers. Hiermee komende seinen, zoals in gebruik op locatie 

Heerlen, t.z.t. te vervallen. U kunt ons bereiken op de volgende nummers: 

 

Dienstdoende klinisch chemicus:  

Heerlen   (08845) 97609 

Sittard    (08845) 95877 

 

Specialisten Klinische Chemie: 

Dr. ir. B.A.C.  van Acker (08845) 97716 

Dr. ir. F.A. Helmich (08845) 97780 

Dr. H.A. Kleinveld  (08845) 96298 

Dr. ing. M.P.G. Leers (08845) 97503 

Dr. drs. W.P.  Oosterhuis (08845) 96341 

Dr. M.T.M. Raijmakers (08845) 96340 

Dr. R.C.R.M. Vossen (08845) 97717 

 

Assistenten Klinische Chemie: 

Dr. ir. A.J. van Adrichem (08845) 95302 

Dr. ir. M.L.P. Langelaan (08845) 96256 

Dr. N.J.A.  Mattheij (08845) 96107 

Dr. J.C. Zant  (08845) 95758 

 

 

  

Klinisch Chemisch 

Hematologisch 

Laboratorium 
 

Correspondentieadres:  

Postbus 5500 

6130 MB Sittard 

 

Bezoekadressen 

H. Dunantstraat 5 

6419 PC  Heerlen 

T 045 - 576 6666 

 

Dr. van der Hoffplein 1 

6162 BG Sittard-Geleen 

T 088 - 459 7777 

 

Parkeergarage 

Demystraat 1 

6162 AP  Geleen 

 

 

Alg. tel. nr. Klinische Chemie 

Heerlen: 045-5767802 

Sittard: 088-4597718 

 

www.zuyderland.nl 

KvK 62375644 

 

Specialisten Klinische Chemie: 

Dr. ir. B.A.C.  van Acker 

Dr. ir. F.A. Helmich 

Dr. H.A. Kleinveld  

Dr. ing. M.P.G. Leers 

Dr. drs. W.P.  Oosterhuis 

Dr. M.T.M. Raijmakers 

Dr. R.C.R.M. Vossen 

 

Assistenten Klinische Chemie: 

Dr. ir. A.J. van Adrichem 

Dr. ir. M.L.P. Langelaan 

Dr. N.J.A.  Mattheij 

Dr. J.C. Zant 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Pagina 2 van 3 

Introductie Methylmalonzuur 

Vanaf 1-10 zal methylmalonzuur (MMA) op het KCHL worden bepaald door middel van vloeistof 

chromatografie massa spectrometrie (LCMS). Deze test wordt ingezet voor de diagnostiek naar een functionele 

vitamine B12 deficiëntie; met name in het zogenaamde grijze gebied van de vitamine B12 (tussen 100-250 

pmol/L) is een verhoogd MMA (>430 nM) hiervoor bewijzend. Hiermee is een verhoogde MMA uitslag 

indicatief voor behandeling van of verdere diagnostiek naar vitamine B12 deficiëntie.  

De MMA wordt 1x per week bepaald en vervangt het homocysteïne welke in dit kader minder specifiek is en 

kwalitatief niet toereikend. Gezien het aantal homocysteïne aanvragen buiten de vitamine B12 diagnostiek om, 

stopt het KCHL met deze bepaling en wordt deze verzonden naar een extern laboratorium. 

 

De LCMS is een nieuw apparaat binnen Zuyderland waarop een diversiteit aan kleine moleculen gemeten kan 

worden. Momenteel wordt het portfolio uitgebreid en starten validatiestudies met apotheektesten (oa 

Tacrolimus, Sirolimus en Cyclosporine) en endocrinologische testen (oa cortisol uit speeksel en urine).   

 

Introductie spiegelbepaling Infliximab 

In samenwerking met het laboratorium van de farmacie biedt het KCHL vanaf 11-09 de Infliximab (IFX, 

Remicade®) spiegelbepaling aan. Binnen Zuyderland wordt hiermee een doelmatige vorm van Therapeutic 

Drug Monitoring gelanceerd voor een verbeterde behandeling van inflammatoire ziekten. Daarnaast kan een 

forse kostenreductie worden bewerkstelligd bij patiënten die deze prijzige biological in super-therapeutische 

doseringen ontvangen of bij patiënten met antistoffen tegen IFX.  

Momenteel loopt een validatiestudie voor de bepaling van antistoffen tegen IFX. Deze test zal cascade-gewijs 

worden ingezet bij niet-plausibele subtherapeutische IFX spiegels. Het portfolio voor spiegelbepalingen van 

biologicals en biosimilars zal op korte termijn worden uitgebreid met Adalimumab (Humira®) en antistoffen 

tegen Adalimumab.   

  

Wijziging PTH test 

Vanaf 15-10 worden alle PTH testen overgeheveld van onze Siemens analyzer naar het meetplatform van 

Roche (intact PTH). Gezien het forse monsteraanbod is besloten om deze test niet meer batchgewijs te draaien 

maar in continue modus op beide locaties. Hiermee halen we enkele schakels uit de pre-analyse (verzending, 

pipetteren en vriezen/dooien) en anticiperen we op consistentere uitslagen bij dialysepatiënten en 

vanzelfsprekend kortere doorlooptijden. Validatieonderzoek heeft uitgewezen dat de test kwalitatief beter is 

met een kleinere meetonzekerheid en een groter meetbereik. Daarnaast worden ± 40-45% lagere uitslagen 

gevonden in onze dialysepopulatie en het referentiegebied zal eveneens veranderen naar 1.6 – 6.9 pmol/L 

(eerder 1.7 – 9.2 pmol/L). Tot 15-01-2018 zijn beide testen nog zichtbaar in de rapportage.    

Met de introductie van de deze nieuwe PTH test gaat het KCHL eveneens afscheid nemen van de “Rapid PTH” 

test (eveneens van Roche) welke specifiek wordt ingezet bij bijschildklierresecties. Reden hiervoor zijn het laag 

aantal ingrepen, niet-vergelijkbare uitslagen met de routine PTH test en snelle doorlooptijd van de nieuwe test. 

In geval een resectie gepland staat dient minimaal 1 dag voor OK contact te worden opgenomen met (08845) 

95412 of de dienstdoende klinisch chemicus.   

Met deze wijzigingen wordt een kostenbesparing van € 15-20 K op jaarbasis gerealiseerd.  

 

Wijziging IgF1 test 

Vanaf 01-10 wordt de IgF1 bepaling opgeschort en zal deze test tijdelijk worden verstuurd naar het Radboud 

UMC. In Nederland zijn alle IgF1 bepalingen geharmoniseerd om platform-onafhankelijke meetresultaten te 

genereren die overeenstemmen met gehanteerde afkapgrenzen in richtlijnen. Door een nieuw type reagens op 

onze Siemens analyzer worden lagere uitslagen gemeten van het landelijke harmonisatiemonster; hierdoor 

moeten alle uitslagen worden gecorrigeerd met een factor 1.3-1.4. Klinisch blijkt dat na correctie vals 

verhoogde uitslagen worden gegenereerd waardoor bijv. groeihormoon deficiënties niet meer worden gezien. 

Deze problemen zijn niet aan de orde bij andere meetplatforms waardoor deze bepaling tijdelijk wordt 

uitbesteed. Vanaf 01-10 worden de uitslagen gerapporteerd met leeftijd- en geslachtsafhankelijke 

referentiewaarden inclusief standaard deviaties.    
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Rapportage trombocyten aggregaten 

Wanneer het aantal trombocyten kleiner is dan 100 x 10
9
/l of de analyzer een melding geeft 

op de mogelijke aanwezigheid van trombocytenaggregaten vind op het laboratorium vervolg 

onderzoek plaats. In SAP ziet u de opmerking “Mogelijk trombocytenaggregaten aanwezig 

(microscopische controle volgt)”. We willen benadrukken dat dit een tijdelijk resultaat 

betreft. Na microscopisch onderzoek wordt dit gewijzigd in “Geen trombocytenaggregaten 

aanwezig” of “Trombocytenaggregaten aanwezig”.  

Wanneer er geen aggregaten zijn gevonden, is het gerapporteerde getal reëel.  Bij 

aanwezigheid van aggregaten zal staat er “>” voor het resultaat. Dit betekend dat het aantal 

trombocyten hoger is dan deze waarde, maar het precieze aantal niet weten door de 

aanwezigheid van aggregaten. 

 

Bloedafname voor Cryoglobuline 

Om de kwaliteit van het monster voor een cryoglobuline bepaling te garanderen kan de 

bloedafname van een poliklinische aanvraag enkel plaatsvinden op de locatie in Sittard-

Geleen. U wordt verzocht uw patiënten naar deze locatie te verwijzen. Voor klinische 

patiënten op de locatie in Heerlen wordt een uitzondering gemaakt. Bij deze patiënten kan 

op maandag t/m donderdag een aanvraag voor een cryoglobuline gedaan worden door 

contact op te nemen met de Centrale Registratie om een ‘warme afname’ af te spreken. 

 

Indicatiestelling Bence-Jones eiwitten in urine 

We willen u in herinnering brengen dat het aantal indicaties voor de aanvraag van Bence-

Jones eiwitten in urine sterk is afgenomen. De test van voorkeur is een screening met gel-

electroforese gevolgd door een serum vrije lichte keten bepaling. Indien beide negatief zijn 

heeft de aanvraag van Bence-Jones in urine slechts bij de indicaties ‘AL-amyloidose’ en ‘Light 

Chain Deposition Disease’ meerwaarde. Ongeveer 5-10% van deze patiënten laat enkel een 

positieve Bence-Jones zien. Voor meer informatie m.b.t. indicatiestelling verwijzen we u naar 

het overzichtsartikel van Ruinemans-Koerts et al. (Ned Tijdschr Hematol 2011;8:160-8) 

 

Indien u in het kader van deze twee vraagstellingen een Bence-Jones in urine wilt aanvragen 

wordt u verzocht om dit bij de indicatiestelling bij de aanvraag te vermelden of contact op te 

nemen met de verantwoordelijke laboratorium specialist (dr. MTM Raijmakers). 

 

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

dan kunt u contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Vakgroep Klinische Chemie  

Zuyderland Medisch Centrum  

 

 


