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Klinische gegevens noodzakelijk.
Afname in voorverwarmde buis, staal warm bewaren.
Enkel bij diagnose, behandeling of opvolging van intoxicatie.
Niet samen met sedimentatiesnelheid.
Enkel terugbetaald voor patiënten <55 jaar met een thrombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende thrombosen
of in geval van DIC.
7 Enkel bij vasculair lijden <55 jaar.
8 Extra citraatbuis gewenst.
9 Enkel bij gestoorde stollingstesten.
10 Maximum 1 per voorschrift.
11 Bij diabetes, mucoviscidose en chronische pancreatitis.
12 Minstens 4 glycemieën.
13 HDL, LDL- cholesterol en APO A1 en B zijn onderling niet cumuleerbaar.
14 Bij <40 jaar en maximum 5 jaar diabetes, of bij eerstegraadsverwant.
15 Bij cholesterolverlagende medicatie.
16 Enkel bij abormale band in eiwitelektroforese of bij behandeling van paraproteïnemie.
17 Slechts uitgevoerd indien resultaat van bovenvermelde analyse(n) pathologisch.
18 Gekoelde afname, en snel transport naar lab.
19 Bij kinderen van 2 tot 16 jaar.
20 Contact met lucht vermijden. Liefst bewaring onder paraffine.
21 Maximum 5 weefselantistoffen per voorschrift.
22 Graag 2 buizen gestold bloed.
23 Maximum 5 per voorschrift.
24 Enkel voor diagnose.
25 Maximum 8 per voorschrift.
26 Enkel bij immuundeficiënte patiënten.
27 Maximum 2 maal per jaar.
28 Maximum 1 per aanvraag.
29 Speciaal aanvraagformulier noodzakelijk.
30 25 OH-vit D3 en 1.25 diOH vit D zijn niet cumuleerbaar.
31 Bij klinische tekenen van botpathologie.
32 Caroteen, vit A en vit E zijn onderling niet cumuleerbaar. Afschermen van licht.
33 Irreguliere antistoffen enkel bij hemolytische anemie, pos. directe Coombs, perinatale controle of onregelmatige anti-erytrocytaire antistoffen.
34 Niet samen met andere merkers van collageenafbraak.
35 Kwantitatief indien porfobilinogeen positief.
36 Kwantitatief indien porfyrines positief. Bewaar bij 4°C in het donker.
37 Bewaar in het donker.
38 Op alkalische urine na inname van 4 gram bicarbonaat.
39 Wordt bevestigd met chromatografie indien de screening positief is.
40 Op aangezuurde urine.
41 Enkel terugbetaald bij vermoeden DVT, longembool, zwangerschapsverwikkeling of DIS.
42 1x kalenderjaar, enkel in kader diagnose rheumatoïde artritis.
43 Afname bij voorkeur na 7 uur ‘s morgens (nuchter).
44 Bewaar de buis goed afgesloten van de lucht.
45 Bewaring en transport naar het lab op ijswater.
46 Start therapie: 1ste jaar: max. 3x, nadien max. 1x per jaar
Opvolging therapie: max. 2x per jaar
Heropflakkering chronische HBV infectie bij abnormale levertesten
47 Kind van HCV-positieve moeder: max. 1x
Bevestiging van HCV-positieve serologie en start therapie: max. 1x
Vermoeden van HCV bij immuungecompromitterde of dialysepatiënt: max. 1x
Symptomen na prikaccident met een HCV positieve persoon: max. 1x
48 Bij start therapie: max. 1x
49 Enkel terugbetaald voor opvolging primaire amyloïdose, lichte keten myeloom en niet-secreterend myeloom
50 Enkel terugbetaald bij initiële screening voor diagnose van Helicobacter pylori bij patiënten tussen 16 en 50 jaar in het kader van
chronische gastro-intestinale pathologie.
51 Enkel terugbetaald voor opvolging therapie Helicobacter pylori ten minste 3 weken na het stoppen van de antibiotische behandeling.
52 Mannen met familiale antecedenten van prostaatkanker die voor de leeftijd van 65 jaar gediagnosticeerd werd.
53 Enkel terugbetaald in geval van opvolging van neoplastische schildklierpathologie bij vermoeden van thyreotoxicose, bij exploratie van
congenitale hypothyroïdie of bij evaluatie van een thyroiditis.
54 Enkel bij aanwezigheid van klinische criteria voor antifosfolipidensyndroom (vasculaire trombose en/of miskraam) of systemische lupus erythematodes.
55 Enkel terugbetaald door RIZIV voor oppuntstelling van een bloedingsdiathese, diffuse intravasculaire stolling, sepsis, leverinsufficiëntie,
fibrinolytische therapie en postpartumbloedingen. Niet cumuleerbaar met bezinkingssnelheid.
56 Mag enkel worden aangerekend in de klinische context van een risicogroep, tot en met de leeftijd van 20 jaar of bij duidelijke klinische
tekens van een chlamydie-infectie. Deze test mag maximum 2x per kalenderjaar worden aangerekend.
57 Mag enkel worden aangerekend in het kader van een ernstige bloedingsdiathese met normaal aantal bloedplaatjes.
58 Doseren van amylase en lipase mag onderling niet worden gecumuleerd.
59 1 uur voor of 4 uur na inspuiting - graag vermelding tijdstip en type LMWH. Enkel bij behandeling met heparine of factor Xa inhibitoren bij een
zwangere, kinderen jonger dan 7 jaar, bij patiënt met nierinsufficiëntie, bij patiënt met BMI >30 of BMI <18, of bij hemorragische diathese.
60 Rubella IgG enkel bij vrouwen.
61 TPO- en thyroglobuline antistoffen zijn niet cumuleerbaar.
62 Enkel bij medicamenteuze behandeling.
63 N.gonorrhoea PCR en urine cultuur zijn niet cumuleerbaar.
64 Transcortine, cortisol, DHEA, DHEAS, aldosteron, 11-deoxycortisol, 17-alfahydroxyprogesteron, androsteendion, 11-deoxycorticosteron en 11-deoxy
18-hydroxy-corticosteron: max 4 per aanvraag.
65 Max 3 anti-epileptica per aanvraag
66 Gemeten albumine en eiwitelektroforese zijn niet cumuleerbaar.
67 Toxoplasmose serologie mag maximum 2 x aangerekend worden tijdens de zwangerschap.
68 Enkel bij vermoeden van acute toxoplasmose in de zwangerschap.
69 CMV serologie tijdens de zwangerschap wordt enkel vergoed bij klinisch vermoeden van een acute CMV infectie.
70 Terugbetaling van NIPT vanaf 12 w zwangerschap.

(€) Prijzen van niet-terugbetaalde analysen (01.07.2017)
Amylase + Lipase
€ 4.07 CEA
Anti-CCP
€ 16.32 Calprotectine
Anti-Mullerian hormoon
€ 24.01 CMV IgG aviditeit
Auto-immune BAT
€ 64.00 Cotinine (urine)
Bartonella IgG+IgM
€ 20.76 C. trachomatis (DNA)
Bordetella pertussis IgG
€ 11.06 Hb A1c
CA 125
€ 22.82 Helicobacter pylori antigen (feces)
CA 15.3
€ 22.82 HLA B27
CA 19.9
€ 22.82 IGFBP-3
CDT
€ 20.99 Inhibine B
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11.40
31.99
16.72
12.33
32.61
8.15
32.61
39.00
21.18
21.47

LDH iso
Lp (a)
Microalbumine
Norovirus
NSE
NT-proBNP
PSA
Toxo IgG aviditeit
Vrij b-HCG
Vrij PSA

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

16.26
9.62
4.89
17.99
26.08
34.22
11.40
16.72
22.82
11.40
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