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KCHL ISO 15189 geaccrediteerd 
 

De Raad voor Accreditatie heeft wederom accreditatie verleend aan het KCHL 

Zuyderland. We hebben succesvol aangetoond te voldoen aan de eisen voor 

technische competenties en managementsysteem zoals vastgelegd in de ISO 

15189 norm. De accreditatie is verleend tot juni 2022 mits de jaarlijkse 

controlebezoeken succesvol verlopen.   

 

Rapportage KFT testen 
 

In tegenstelling tot alle KCHL testen zijn testen van de klinische farmacologie en 

toxicologie nog niet ISO 15189 geaccrediteerd. Wij hopen deze testen bij het 

eerstvolgende controlebezoek in 2020 ‘binnen de scope’ te kunnen aanbieden. Wij 

zijn verplicht om testen die hierbuiten vallen te oormerken. Dit doen wij met de 

externe opmerking “deze test valt nog niet binnen de scope van het KCHL”. De 

kwaliteit van het onderzoeksresultaat staat hier los van.     

 

Wijziging porfyrie diagnostiek 
 

Vanaf 1 juni zal de huidige porfyrie screening worden aangepast waarbij wij alleen 

nog maar δ-ALA en PBG in huis zullen bepalen. De test ‘porfyrinen in urine’ zal 

komen te vervallen gezien het lage aantal aanvragen en het uitblijven van 

positieve onderzoeksresultaten. De diagnostische meerwaarde van deze test in 

onze populatie is niet te bepalen en is het niet opportuun om deze 

arbeidsintensieve chromatografische test overeind te houden in ons 

kwaliteitssysteem. Bij een positieve δ-ALA / PBG screening en/of een sterke 

klinische verdenking wordt geadviseerd materiaal te versturen voor volledige 

analyse in het porfyriecentrum.   

 

Transitie gastrine en thyreoglobuline test 
 

Het KCHL ontvangt relatief weinig aanvragen voor gastrine, thyreoglobuline (Tg) en 

Tg-antistoffen. Regelmatig betreft het patiënten in een follow-up traject die mede 

behandeld worden door het MUMC. Wij behalen een efficiencyslag om deze laag-
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volumetesten per 1 mei in het MUMC te laten bepalen waarbij verschil in 

onderzoeksresultaten t.g.v. verschillende meetplatformen wordt uitgesloten. 

De Tg test wordt in het MUMC op een ander meetplatform bepaald en 

vergelijkingsonderzoek laat zien dat ±35% hogere Tg concentraties in het MUMC 

worden gevonden. Hiermee is deze test voor de follow-up van een 

gedifferentieerd schildkliercarcinoom (klinisch significant als Tg > 1.5 pmol/L onder 

T4-substitutie) sensitiever en doordat de onderste rapporteringswaarde met de 

nieuwe test daalt van 0.30 naar 0.25 pmol/L kunnen klinisch relevante stijgingen in 

het lage gebied beter worden gedetecteerd.  

De anti-Tg test verandert eveneens van platform en bij elke aanvraag Tg wordt 

automatisch een anti-Tg bepaald teneinde een betrouwbaar laag Tg te kunnen 

rapporteren.  

De gastrinetest zal in het MUMC met dezelfde techniek worden bepaald en 

verschillen in onderzoeksresultaten en referentiewaarden zijn niet aan de orde.  

 

Harmonisatie opslag en beheer spijtmateriaal 
 

Binnenkort gaat de geharmoniseerde procedure voor het bewaren van 

spijtmateriaal in. Aangevraagd spijtmateriaal wordt gegarandeerd 3 maanden 

bewaard en de bewaartermijn langer dan 3 maanden wordt afhankelijk gesteld 

van de (beperkte) opslagcapaciteit van het KCHL. Voor de collegae uit Sittard 

betekent dit dat we geen brieven meer versturen met de vraag of het materiaal 

langer bewaard moet blijven. De bewaartermijnen van restmateriaal na analyse 

(e.g. allergie, etc.) blijven onveranderd. 

Indien u structureel en met reden materiaal langer dan 6 maanden bewaard zou 

willen hebben, dan kunt u dit aanvragen. Dit materiaal zal dan in onze ‘biobank’ 

worden opgeslagen, conform trials met bijbehorend kostenplaatje. 

 

Trombofilie onderzoek 
 

In het kader van trombofilie laboratoriumonderzoek bieden wij 2 

stollingspakketten aan, het arteriële pakket (ook wel ‘premature arteriële 

stollingstesten’ of ‘young stroke’ protocol genoemd) en het veneuze 

trombofiliepakket (o.a. in kader van spontane miskramen of diep veneuze 

trombose). Beide pakketten zijn recentelijk geactualiseerd en bevatten de in de 

relevante richtlijnen genoemde laboratoriumtesten. Zo is er o.a. geen plek meer 

voor homocysteïne in het trombofilie-onderzoek en is deze verwijderd.  

Het arteriële stollingspakket omvat de volgende testen: PT (sec), aPTT, lupus 

anticoagulans, anti-cardiolipines (3 testen), totaal-cholesterol, HDL- en LDL-

cholesterol, triglyceriden, glucose en trombocyten. Het veneuze trombofiliepakket 

omvat: PT (sec), aPTT, proteïne C, proteïne S, antithrombine, trombocyten, lupus 

anticoagulans, anti-cardiolipines (3 testen), factor V/Leiden- en de prothrombine-

genmutatie. Tenslotte zal de laboratoriumspecialist de resultaten van een 

interpretatief commentaar voorzien en eventuele voorstellen voor 

vervolgonderzoek doen.  

Beide pakketten zijn in SAP eenvoudig aan te vragen onder tabblad ‘Lab- Klinische 

Chemie – Top 100 KCHL – Stolling’ (zie onder). Het is uiteraard belangrijk dat de 

patiënt ten tijde van de bloedafname GEEN antistollingsmedicatie gebruikt. Daar 

de poli-bloedafname medewerkster een korte stollingsanamnese zal afnemen, 

moet de patiënt zich laten prikken op een van de poli-bloedafnames van 
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Zuyderland MC. Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt U zich 

wenden tot dr. R. Vossen (088-4597717) of dr. M. Leers (088-4597503). 

 

 
SAP tabblad “Lab- Klinische Chemie – Top 100 KCHL – Stolling” 

 

Aan de bovenstaande lijst worden binnenkort ook het bloedingsneiging pakket, de 

Rotem en anti-Xa test toegevoegd.  

 

Samenvoeging trombosediensten locatie Heerlen en Sittard 
 

Zuyderland Medisch Centrum heeft de activiteiten van de Trombosedienst 

Oostelijk Zuid Limburg (TOZL) overgenomen en samengevoegd met 

Trombosedienst locatie Sittard. Dit betekent dat er voor de oostelijke en westelijke 

mijnstreek nu één Zuyderland Trombosedienst actief is. Inmiddels zijn wij ook 

overgegaan op één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (Portavita) met een 

gezamenlijke werkwijze. 

Behandelaren, zorginstellingen en de thuiszorg kunnen de doseerkalenders van 

hun patiënten inzien via een beveiligde link met het Portavita zorgportaal.  In SAP 

is de actuele dosering van een patiënt zichtbaar via de knop ‘Trombosedienst’ in 

de patiëntorganiser. 

Patiënten kunnen nu ook hun eigen dossier inzien via het beveiligde patiëntportaal 

van Portavita. Via dit patiëntportaal is ook de INR zelfmeting mbv. de vingerprik 

mogelijk, aanmelding hiervoor kan bij Zuyderland Trombosedienst via mail of 

telefoon. 

De nieuwe werkwijze betekent ook dat de achterwacht dienst (bereikbaarheid 

buiten kantooruren) voor Zuyderland Trombosedienst voor beide locaties 

gezamenlijk wordt uitgevoerd door de dienstdoende arts Interne Geneeskunde 

bereikbaar via SEH Sittard.  

 

SAP link en orders voor Zuyderland Trombosedienst. 

A) In SAP is het via de link “Trombosedienst “ (knop in patiëntorganiser) mogelijk 

om het actuele doseerschema, indicatie en PT-INR verloop rechtstreeks vanuit 

het trombosedienstdossier Portavita te tonen.  Zie onderstaand voorbeeld, 

link “Trombosedienst”.  

 

 



 

 

 

 

 4 van 4 

 
 

B)   Sinds kort bestaan in SAP onder tabblad ‘Lab: Trombosedienst’ nieuwe 

mogelijkheden om via een order, naast het (her)aanmelden van patiënten, ook:  

1) patiënten voor de trombodedienst af te melden en  

2) een geplande ingreep aan de trombosedienst te melden. Soort en datum 

ingreep moet worden ingevuld bij “aanvullende tekst”.  De ingrepen zijn 

onderverdeeld in:   

-   hoog risico (waarbij fragmin overbrugging nodig is en VKA tijdelijk stoppen)  

-   standaard risico (waarbij VKA tijdelijk stoppen),  

-   laag bloedingsrisico (waarbij VKA continueren) 

 

Deze orders/aanvragen zijn te vinden onder tabblad ‘Lab: Trombosedienst’.  

Zie onderstaande voorbeeld, tabbladen trombosedienst orders:  

 

 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Vakgroep Klinische Chemie, Zuyderland MC 

 


