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Update referentie-intervallen vrije lichte ketens & ratio bij 

nierfunctiestoornissen bij laboratorium Klinische Chemie 
 

9 mei 2023 

De referentie-intervallen voor de vrije lichte ketens kappa en lambda in bloed zijn aangepast. Er wordt nu ook 

een ondergrens van normaal gerapporteerd. De bovengrens van het referentieinterval is ongewijzigd t.o.v. de 

huidige rapportage. Deze nieuwe referentie-intervallen zijn overgenomen uit de bijsluiter van de test (Optilite – 

Freelite kit) en bevestigd in eigen onderzoek [1]. 

 vrije lichte ketens kappa 3,3 - 19,4 mg/L 

 vrije lichte ketens lambda 5.7 - 26,3 mg/L 

Daarnaast is er een aanvulling voor het referentie-interval van de kappa/lambda ratio. Wanneer er in het 

laboratorium een verminderde nierfunctie bekend is (eGFR <60 mL/min), dan wordt een aangepast referentie-

interval meegerapporteerd. Bij nierfunctiestoornissen verschuift de klaring van beide vrije lichte ketens 

namelijk van renaal naar reticulo-endotheliaal, waardoor de onderlinge ratio verandert. Ook kunnen beide 

ketens in verhoogde concentratie aanwezig zijn. In afwezigheid van pathologie is de ratio echter normaal 

(geïnterpreteerd a.h.v. het aangepaste referentie-interval). Dit aangepaste referentie-interval is overgenomen 

uit de bijsluiter van de test (Optilite – Freelite kit) en bevestigd in populatieonderzoek [2]. 

 serum K/L ratio 0,26 - 1,65 

 serum K/L ratio bij nierfunctiestoornissen 0,37 - 3,10 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze e-Labgids of kunt u contact opnemen met 

laboratoriumspecialist Henk Russcher van laboratorium Klinische Chemie. 

[1] Augustijn, Jacobs & Russcher, CCLM 2022, 60(3):379-385. 

[2] Long et al., Blood Cancer Journal 2022, 12:133. 

 

  

https://erasmusmc.getincontrol.eu/User/Dashboard
mailto:h.russcher@erasmusmc.nl
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/laboratoriumspecialismen/klinische-chemie
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Nieuwe bepaling alfa-AASA bij laboratorium Klinische Genetica 
 

2 mei 2023 

Binnen het laboratorium Genetische Metabole Diagnostiek van het Erasmus MC (onderdeel van de afdeling 

Klinische Genetica) is de nieuwe urinebepaling voor alfa-Aminoadipine semialdehyde (alfa-AASA) in gebruik 

genomen. Alfa-AASA is een gevoelige marker voor pyridoxine-(vitamine B6)-afhankelijke epilepsie. Dit 

ziektebeeld wordt veroorzaakt door mutaties in het ALDH7A1/antiquitine gen en hierdoor treedt een deficiëntie 

van het alfa-AASA dehydrogenase enzym op. Dit enzym is betrokken bij de afbraak van het aminozuur lysine. 

De ziekte kenmerkt zich door convulsies, meestal startend in de neonatale periode, welke ongevoelig zijn voor 

behandeling met de reguliere anti-epileptica. De symptomen zijn gerelateerd aan inactivatie van vitamine B6 

en de ziekte kan daarom succesvol 

behandeld worden met B6 behandeling. 

 

Deze bepaling wordt nu standaard ingezet bij de metabole screening in urine wanneer er op het 

aanvraagformulier aangegeven wordt dat er sprake is van convulsies/insulten/epilepsie. Door de toevoeging 

van de bepaling van alfa-AASA aan ons pakket bieden wij nu een vollediger 

screeningspakket aan voor erfelijke metabole stoornissen die gepaard gaan met epilepsie. 

 

N.B. de bepaling van alfa-AASA is alleen beschikbaar in urine. 

 

Bij vragen kunt u contact opnemen via email van laboratorium Klinische Genetica. 

  

mailto:loket.klinischegenetica@erasmusmc.nl
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/laboratoriumspecialismen/klinische-genetica
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Bloedafname NIPT per 1 april 
 

28 maart 2023 

 

Op 1 april 2023 wordt de NIPT (niet-invasieve prenatale test) onderdeel van het reguliere programma 

prenatale screening, dit houdt in dat zwangeren vanaf deze datum zonder kosten de NIPT 

kunnen laten afnemen. 

De NIPT (niet-invasieve prenatale test ) is een bloedtest. Hiermee kun je in je bloed laten onderzoeken of er 

aanwijzingen zijn dat jouw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. 

Waarom de NIPT? 

Als je tijdens de zwangerschap al wil weten of jouw kind het downsyndroom, edwardssyndroom of 

patausyndroom heeft. 

Mensen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Iemand wordt daarmee geboren. Bij de 

een is het ernstiger dan bij de ander. Van tevoren is daar niets over te zeggen. Edwardssyndroom en 

patausyndroom komen veel minder voor dan downsyndroom. Het zijn zeer ernstige aandoeningen. De meeste 

kinderen overlijden voor of rond de geboorte. 

De NIPT kan ook andere aandoeningen vinden. Dit heet nevenbevindingen. Je kiest zelf of je deze wilt weten. 

Vanaf maandag 3 april kan de zwangere, na verwijzing door de verloskundige of arts, zonder afspraak 

langskomen voor de bloedafname in het Erasmus MC. 

Meer informatie over NIPT en de prenatale screening lees je via pns.nl/nipt of bekijk de informatiefilm. 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen via email van het Kernlaboratorium. 

 

  

https://www.pns.nl/nipt
https://www.pns.nl/nipt/video-nipt
mailto:diagnostiek@erasmusmc.nl
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Introductie 11-desoxycorticosteron bij laboratorium Endocrinologie 
 

7 maart 2023 

Vanaf 7 maart 2023 is de bepaling 11-desoxycorticosteron toegevoegd aan het analytisch pakket van het 

Diagnostisch Laboratorium Endocrinologie. 

 

Serum 11-desoxycorticosteron zal 2x per week worden gemeten middels UPLC-MS/MS (Waters XEVO TQ-

S). 

 

Gegeven het circadiaan ritme dient materiaal voor bepaling voor 10:00 te worden afgenomen. Na afname het 

materiaal binnen 8 uur centrifugeren en invriezen. 

 

Het referentie interval is betrokken uit de literatuur (Clinica Chimica Acta 470 (2017) 115–124) en 

overgenomen na methodevergelijking. 

 

Up-to-date referentie intervallen kunt u vinden in onze e-Labgids. 

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Dr. Sjoerd van den Berg van het laboratorium Endocrinologie. 

  

https://erasmusmc.getincontrol.eu/User/Dashboard
mailto:s.a.a.vandenberg@erasmusmc.nl
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/laboratoriumspecialismen/diagnostisch-laboratorium-endocrinologie
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Update referentie interval fT4 (vrij T4) bij laboratorium Endocrinologie 
 

16 februari 2023 

Het Erasmus MC kalibreert haar vrij T4 (fT4) methode, in samenwerking met Siemens Healthineers, naar de 

referentie methode (evenwichtsdialyse). 

 

Op basis van retrospectieve data analyse en literatuur onderzoek [1] wordt het referentie interval voor fT4 per 

2 februari 2023 aangepast voor volwassenen. Voor up to date referentie intervallen verwijzen wij u graag naar 

onze e-Labgids. 

 

[1] Clin Chem. 2017 Oct;63(10):1642-1652 

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Dr. Sjoerd van den Berg van het laboratorium Endocrinologie. 

   

https://erasmusmc.getincontrol.eu/User/Dashboard
mailto:s.a.a.vandenberg@erasmusmc.nl
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/laboratoriumspecialismen/diagnostisch-laboratorium-endocrinologie
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Aspergillus antigen diagnostiek bij laboratorium Medische 

Microbiologie & Infectieziekten 
 

23 januari 2023 

In verband met de continue verbetering en automatisering van onze diagnostiek zullen er wijzigingen 

plaatsvinden in de Aspergillus galactomannan antigen serologische test bepaling en daarmee de 

referentiewaarden. 

 

Deze nieuwe test (VIRCLIA®) heeft als groot voordeel dat hij minder arbeidsintensief is, waardoor deze elke 

werkdag gedraaid kan worden en dus sneller resultaat geeft. In een vergelijkend onderzoek dat we samen met 

het Radboud UMC deden was de sensitiviteit en specificiteit van deze test vergelijkbaar met de PlateliaTM 

test (de test die we tot nu gebruikten). 

 

De nieuwe test wordt voorlopig alleen op BAL/SVBR verricht. Voor respiratoire materialen die maandag tot en 

met vrijdag voor 13.00 uur op het laboratorium (MMIZ Nb9) aanwezig zijn, is in principe 

dezelfde dag de uitslag beschikbaar. 

 

Op de uitslag zullen de nieuwe referentiewaarden staan en komende tijd eveneens een waarschuwing dat er 

een nieuwe test is verricht, met andere afkapwaarden, waardoor de waarden niet vergeleken kunnen worden 

met eerdere bepalingen. 

 

De nieuwe afkapwaarden voor BAL worden: 

BAL/SVBR  index 

 negatief  < 0,16 

 grenswaarde  ≥ 0,16 en < 0,2 

 positief  ≥ 0,2 

 

Voor serum blijft de oude test (Platelia™) draaien, verdere klinische validatie zal moeten uitwijzen of de 

nieuwe test ook voor gebruik op serum voldoet. De Platelia™ antigen bepaling op sera worden op dinsdag en 

vrijdag verricht. 

 

De afkapwaarden voor serum blijven: 

Serum             index                

 negatief < 0,5  

 positief  ≥ 0,5 

 

De nieuwe test zal per 23 januari voor BAL materialen worden ingevoerd. 

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog (06-81829013) van 

laboratorium Medische Microbiologie & Infectieziekten. 

https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/laboratoriumspecialismen/medische-microbiologie-en-infectieziekten

