
 

 

 

Wijzigingen voor aanvragers 
Het Klinisch Chemisch Laboratorium & Trombosedienst gaat van twee Laboratorium 

Informatie Systemen (LISsen) naar één gezamenlijk LIS. Dit betekent: 

 

 Bij cito-aanvragen geen fax-rapportage meer. Indien de cito-aanvraag gereed is, 

wordt deze per Edifact verstuurd. Elk uur worden Edifact berichten verstuurd naar het 

HIS. Er wordt geen fax meer verstuurd voor cito-aanvragen. De reden hiervoor is dat 

een fax een onbeveiligde werkwijze is en bij voorkeur niet moet worden gebruikt 

tenzij het niet anders kan.  

 

 Amylase is niet meer aan te vragen in bloed, wel in urine en andere vochten. 

 

 In de manuele leukocyten differentiatie zullen geen staven apart van de 

segmenten worden geteld, er zal enkel een percentage neutrofielen vermeld 

worden. 

 

 Er is een nieuwe extreme waardentabel gemaakt met geharmoniseerde 

doorbelwaarden voor beide ziekenhuislocaties. De werkwijze dat er alleen wordt 

doorgebeld indien de extreme waarde voor het eerst wordt waargenomen, blijft 

gehandhaafd. De werkwijze dat er telefonisch geattendeerd wordt op de fax met de 

extreme waarde blijft gehandhaafd. Gezien faxen onwenselijk is, wordt hard gewerkt 

om de fax te vervangen door beveiligde e-mail. Dit wordt vanuit het ziekenhuis voor 

alle faxberichten centraal opgepakt. Gezien de medische impact van de extreme 

waarden is besloten om deze (in tegenstelling tot cito-aanvragen) wel te blijven faxen 

tot er goed alternatief is. 

 

 Voor high sensitive Troponine I wordt vanaf 27 oktober het referentie-

interval vermeld. Niet de afkapwaarde waarbij een myocard infarct waarschijnlijk is. 

De referentiewaarde wijzigt, zie tabel ‘Wijzigingen in referentie-interval’. 

 

 eGFR wordt alleen gerapporteerd met de rekenmethode CKD-EPI. De 

rekenmethode MDRD vervalt. Onderzoek heeft aangetoond dat bij de nieuwe eGFR 

(CKD-EPI) andere referentiewaarden horen dan de eGFR (MDRD)1 (zie artikel 1). De 

nieuwe eGFR (CKD-EPI) benadert de daadwerkelijke eGFR beter dan de oude eGFR 

(MDRD). In onderstaande grafiek (uit artikel 1) is het verschil te zien tussen 

berekende waarden van beide eGFR berekeningen: de nieuwe referentiewaarden 

(kleine-stippel-lijnen) versus de oude referentiewaarden (doorgetrokken lijnen).0020 

 

 

 

 
Fig. 1. Smoothed eGFR by age for Caucasian 
females (total population) in the Nijmegen 
Biomedical Study. The interrupted lines 

represent the eGFR<sub>CKD-EPI</sub> 

and the connected lines the 
eGFR<sub>MDRD4</sub>. Data are 
presented as the p95, median and p5.  
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1 Introduction of the CKD-EPI equation to estimate glomerular filtration rate in a Caucasian population,  

Jan A.J.G. van den Brand et al. Nephrol Dial Transplant (2011) 26: 3176–3181 link: 

 https://academic.oup.com/ndt/article/26/10/3176/1901121 

 

https://academic.oup.com/ndt/article/26/10/3176/1901121


 

 

 

Tabel 1: Wijzigingen referentie-interval  

 
ACE  

 
Oud referentie-

interval 

Gasthuis 

Oud referentie-

interval 

Vlietland 

Nieuw 

geharmoniseerd 

referentie-

interval 

Eenheid 

Mannen en 

vrouwen  

< 19 jaar 

5-12 20-70 20-70 U/l 

Mannen en 

vrouwen  

> 19 jaar 

 29-112 29-112 

U/l 

 

 

hs Troponine I Oude afkapwaarde Nieuw geharmoniseerd 

referentie-interval 

Eenheid 

Mannen > 18 jaar < 32 0-34 pg/mL 

Vrouwen > 18 jaar < 32 0-16 pg/mL 

 

 

eGFR (CKD-

EPI) 

 

 

Referentie interval 

Man 

Referentie interval 

Vrouw 

Eenheid 

Leeftijd Oud  Nieuw  Oud  Nieuw  

18 – 29 jaar >60 >90 >60 >90 ml/min/1,73 m2 

30 – 34 jaar >60 >84 >60 >86 ml/min/1,73 m2 

35 – 39 jaar >60 >84 >60 >82 ml/min/1,73 m2 

40 – 44 jaar >60 >81 >60 >78 ml/min/1,73 m2 

45 – 49 jaar >60 >77 >60 >74 ml/min/1,73 m2 

50 – 54 jaar >60 >73 >55 >70 ml/min/1,73 m2 

55 – 59 jaar >60 >69 >55 >66 ml/min/1,73 m2 

60 – 64 jaar >56 >65 >52 >62 ml/min/1,73 m2 

65 – 69 jaar >56 >61 >52 >58 ml/min/1,73 m2 

70 – 74 jaar >51 >57 >48 >54 ml/min/1,73 m2 

75 – 79 jaar >51 >53 >48 >51 ml/min/1,73 m2 

80 – 84 jaar >41 >48 >38 >47 ml/min/1,73 m2 

> 85 jaar >41 >44 >38 >43 ml/min/1,73 m2 

 
 

  



 

 

 

Tabel 2: Extreme waarden die worden doorgebeld  
 

 Ondergrens Bovengrens Eenheid 

Hematologie 

Hemoglobine     < 1 jaar ≤ 5,0  mmol/L 

Hemoglobine     ≥ 1 jaar ≤ 5,0  mmol/L 

Leucocyten ≤ 1,0 ≥ 25 10^9/L 

Trombocyten ≤ 50 ≥ 800 10^9/L 

APTT             huisarts en SOG  ≥ 40 seconden 

PT-INR            specialist  ≥ 7,5 INR 

PT-INR            huisarts en SOG  ≥ 5,5 INR 

PT-INR  TrD  ≥ 12,0 INR 

D-Dimeer          huisarts en SOG  ≥ 0,50 mg/L 

Fibrinogeen ≤ 0,8  g/L 

Directe Coombs Indien positief (IgG) en transfusie is aangevraagd 

Chemie 

Glucose       < 18 jaar ≤ 2,5* ≥ 15* mmol/L 

Glucose        ≥ 18 jaar ≤ 2,5* ≥ 25* mmol/L 

Natrium          ≤ 125 ≥ 150 mmol/L 

Kalium ≤ 3,0* ≥ 6,0* en # mmol/L 

Calcium ≤ 2,00$ ≥ 3,00 mmol/L 

Eiwit  ≥ 100 g/L 

Kreatinine         < 10 jaar  ≥ 80 µmol/L 

Kreatinine         ≥ 10 jaar  ≥ 320 µmol/L 

Kreatinine Ratio             ≥ 20*   % 

Lithium **  ≥ 1,2 mmol/L 

Paracetamol **  ≥ 50 mg/L 

Bilirubine      alleen <1 maand   ≥ 400 µmol/L 

Triglyceride < 1 jaar  ≥ 2,5 mmol/L 

hs Troponine I     huisarts en SOG  ≥ 52 pg/mL 

Endocrinologie 

FT4                 ≤ 8 ≥ 40 pmol/L 

TSH  ≥ 80 mU/L 

T3  ≥ 2,5 nmol/L 

    

*  Altijd waarschuwen, ook indien reeds bekende afwijking 

**  Uitslag doorbellen naar dienstdoende ziekenhuisapotheker 

#  Dialysepatiënten: >7,0 mmol/L 

$ Indien calcium gecorrigeerd ook < 2 mmol/L 

SOG= specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) 

TrD= Trombosedienstpatiënt. 
 

 
 


