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Bijlage is een onderdeel van de ISO15189:2012 hfd. 5.4 Pre-onderzoeksprocessen.
 
Analysepakket en analysefrequentie
Onderstaande analyses worden door het laboratorium zelf uitgevoerd. Voor 
informatie over analyses die elders uitgevoerd worden en waarvoor 
lichaamsmateriaal door ons wordt verzonden, kan contact opgenomen worden met 
het secretariaat van ons laboratorium.
Van de analyse frequentie (op bijv. vaste dagen) kan afgeweken worden, bijv. i.v.m. 
met onderhoud of feestdagen e.d.
 
De tabel bestaat uit analyse, soort lichaamsmateriaal, analysefrequentie en cito 
mogelijkheid. In overleg met de klinisch chemicus kan eventueel besloten worden 
om een test (zonder cito mogelijkheid of analyse frequentie is niet dagelijks)  toch te 
analyseren.
 
Analysetijd - doorlooptijd
De TAT (turn around time = tijd tussen plaatsen van de aanvraag en het bekend zijn 
van het resultaat) bedraagt voor de meeste cito analyses (95%) < 1 uur. Manuele 
differentiatie is een uitzondering op de regel.
Het streven is om 99% van de analyses welke we zelf verrichten nog dezelfde dag 
gerapporteerd te hebben.
 
Legenda:
A = adem
B = bloed
D = diverse soorten vocht
F = feces
L = liquor
S = semen
U = urine
 
 

Analyse Lichaamsmateriaal Analyse frequentie Cito mogelijkheid
ALAT B dagelijks ja
Albumine B-U dagelijks ja
Alcohol B dagelijks ja
Alk. fosfatase B dagelijks ja
Ammoniak B dagelijks ja
Amylase B-U-D dagelijks B en U Ja, D nee
ANA B-D 1x per 2 weken

(geen vaste dag)
nee

Anti-HBs (AUSAB) B maandag t/m vrijdag Nee, muv 
prikaccident, na 
opdracht SEH

Anti-htTG IgA+ tot. 
IgA (Coeliakie)

B maandag t/m vrijdag nee
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APTT B dagelijks ja
ASAT B dagelijks ja
Bezinking B dagelijks ja
Bicarbonaat B dagelijks ja
Bilirubine direct B dagelijks ja
Bilirubine totaal B dagelijks ja
Bloedbeeld B dagelijks ja
Bloedgroep/rhesus B dagelijks  ja
Bloedgassen B dagelijks ja
BNP B dagelijks ja
CA-15.3 B maandag t/m vrijdag nee
CA-125 B maandag t/m vrijdag nee
Calcium B-U dagelijks B ja, U nee
Anti-CCP B maandag t/m vrijdag nee

CEA B maandag t/m vrijdag nee
Chloor B dagelijks nee
Cholesterol B dagelijks nee
CK B dagelijks ja
CRP B dagelijks ja
Dagcurve B dagelijks nee
D-dimeer B dagelijks ja
Differentiatie B maandag t/m vrijdag Nee, muv speciaal 

verzoek na 
overleg met 

klinisch chemicus
Directe Coombs B dagelijks ja
ds DNA B 1x per 2 weken

(geen vaste dag)
Nee

Eiwit (totaal) B-U-L-D dagelijks B-L ja, U-D nee
eGFR (CKD-EPI) S dagelijks nee
ENA B 1x per 2 weken

(geen vaste dag)
nee

Eosinofielen B dagelijks nee
Estradiol B maandag t/m vrijdag nee
Ferritine B maandag t/m vrijdag nee
Fibrinogeen B dagelijks ja
Foliumzuur B maandag t/m vrijdag nee
Fosfaat (anorganisch) B dagelijks nee

FSH B maandag t/m vrijdag nee
Gamma-GT B dagelijks ja
Glucose B-L-D dagelijks B-L ja, D nee
Haptoglobine B maandag t/m vrijdag nee
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OGTT B maandag t/m vrijdag,
alléén na afspraak

nee

H2 ademtest A maandag t/m vrijdag,
alléén na afspraak

nee

HbA1c B maandag t/m vrijdag nee
Hb/MCV B dagelijks ja
Hb/MCV doortesten B dagelijks Hb/MCV ja,

doortesten nee
Hb/MCV/Leuco/Trombo B dagelijks ja

HBsAg B maandag t/m vrijdag Nee, muv 
prikaccident, na 
opdracht SEH

HCG (tot. + β) B maandag t/m vrijdag Nee, muv speciaal 
verzoek door 

specialist (Overleg 
met KC is niet 

nodig)
HDL/LDL B dagelijks nee
Helicobacter pylori F dagelijks nee
HIV (Ag en Ast) B maandag t/m vrijdag Nee, muv 

prikaccident, na 
opdracht SEH

IgA B maandag t/m vrijdag nee
IgE B maandag t/m vrijdag nee

IgG B maandag t/m vrijdag nee
IgM B maandag t/m vrijdag nee
Irregulaire antistoffen B dagelijks ja

Kalium B-U dagelijks B ja, U nee
Kreatinine B-U dagelijks B ja, U nee
Kreatinine klaring U-B dagelijks nee
Kruisproef B dagelijks ja
Lactaat B-L dagelijks ja
LD B-D dagelijks B ja, D nee
Leukocyten B dagelijks B ja, D nee
LH B maandag t/m vrijdag nee
Lithium B maandag t/m vrijdag nee
Natrium B-U dagelijks B ja, U nee
Magnesium B dagelijks nee
Malaria B dagelijks ja
Monospot B dagelijks nee
pH (géén overige 
bloedgaswaarden)

D dagelijks nee

Progesteron B maandag t/m vrijdag nee
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Prolactine B maandag t/m vrijdag nee
PSA B maandag t/m vrijdag nee
PT B dagelijks ja
PT (contr. OAS) B dagelijks ja
PTH B maandag t/m vrijdag Nee, muv 

schildklier 
operaties

Reticulocyten B dagelijks nee
Reumafactor B-D 1x per week

(geen vaste dag)
nee

Sediment U dagelijks ja
Semen volledig S maandag t/m vrijdag

alléén na afspraak
nee

Strip U dagelijks ja
T3 B maandag t/m vrijdag nee
T4 (vrij) B maandag t/m vrijdag Nee, muv na pos. 

PKU i.o.m. 
klinisch chemicus

TNC (leukocyten) L-D dagelijks L ja, D nee
TPHA B maandag t/m vrijdag nee
Transferrine B dagelijks nee
Triglyceriden B dagelijks nee
Troponine I B dagelijks ja
TSH-screening B maandag t/m vrijdag Nee, muv na pos. 

PKU i.o.m. 
klinisch chemicus

TIJBC/verz B dagelijks nee
Ureum B-U dagelijks B ja, U nee
Urinezuur B dagelijks ja
IJzer B dagelijks nee
Vasectomie S maandag t/m vrijdag,

alléén na afspraak
nee

Vit. B12 B maandag t/m vrijdag nee
Vit. D B maandag t/m vrijdag nee
Zwangerschapstest U dagelijks ja
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