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Betreft : Organisatie van het Nationale Referentiecentrum voor Virale Hepatitis
Geachte Collega’s,
Sinds 2010 is de afdeling Virale Ziekten van Sciensano, in consortium met Universitaire
Klinieken Saint-Luc van de Katholieke Universiteit van Leuven (UCLouvain), het Nationaal
Referentiecentrum voor Virale Hepatitis. Met de bedoeling om de diagnose van virale hepatitis
voortdurend te verbeteren, hebben we besloten om de organisatie van enkele diagnostische
testen die in onze twee instellingen worden aangeboden, te herzien, maar ook om nieuwe
technieken voor te stellen, zoals voor bepaling van de antivirale resistentie voor hepatitis B en
C. Bovendien zullen vanaf 01/01/2020 de Elisa serologische testen voor de diagnose van
hepatitis B (Elisa HBsAg) en hepatitis C (totaal Ig Elisa) enkel nog in St-Luc/UCLouvain worden
uitgevoerd. Anderzijds zal de anti-HCV-confirmatie (blot) blijven uitgevoerd worden in
Sciensano. Stuur dus uw stalen rechtstreeks naar het juiste laboratorium. Het officiële
aangepaste aanvraagformulier voor het NRC virale hepatitis kunt u terugvinden op de NRC
website.
We willen ook gebruik maken van deze brief om u te herinneren om het officiële NRCaanvraagformulier te gebruiken. Dit maakt een beter beheer van uw stalen binnen onze
instituten mogelijk.
We willen u er ook op wijzen over de mogelijkheid om analyserapporten van Sciensano per email, per fax of via uw eHealth Box te verkrijgen. Het is ook mogelijk om de rapporten van StLuc/UCLouvain per fax te verzonden te krijgen. Indien u de analyserapporten via e-mail, fax
of eHealth Box wilt ontvangen, gelieve dit duidelijk aan te duiden op aanvraagformulier of stuur
ons een e-mail op een van de volgende adressen: virologie@sciensano.be of
benoit.kabamba@uclouvain.com.
Als u vragen heeft in verband met het nieuwe aanvraagformulier of de technieken die worden
gebruikt bij de diagnose van virale hepatitis, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen
via e-mail.
Wij danken u voor uw waardevolle samenwerking en wensen jullie allemaal een fijne
eindejaarsperiode toe met een gelukkig en gezond 2020.

Vriendelijke groeten,
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