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Betreft: Wijzigingen aanvraagformulier en procedures Nationaal Referentiecentrum Virale Hepatitis

Geachte Collega,
Met dit schrijven willen wij u graag informeren over de wijzigingen in het aanvraagformulier van het Nationaal
Referentiecentrum (NRC) Virale Hepatitis, alsook over de wijzingen in de te volgen procedures. De nieuwe
procedures zullen gelden vanaf 1 November 2021. Gelieve de informatie hieronder dan ook aandachtig door te
nemen.


Mogen we u vragen om voor alle analyse aanvragen het aanvraagformulier van het NRC Virale Hepatitis
te gebruiken en dit steeds volledig in te vullen. De laatste versie van dit formulier kan u steeds terugvinden
via de website van Sciensano (Aanvraag voor medische analyse | sciensano.be).



HEPATITIS E: Er zullen specifieke criteria gelden voor de aanvraag van een qRT-PCR HEV. Deze zullen vanaf
nu moeten worden ingevuld op het aanvraagformulier.



HEPATITIS C : De HCV Guidance AASLD IDSA 2021 raadt aan om bij een positieve HCV-serologie een qRTPCR uit te voeren in plaats van confirmatie van antilichamen door Immunoblot. Deze confirmatie qRTPCR wordt aangeboden door het NRC Virale Hepatitis (St-Luc/UCLouvain) volgens vooropgestelde regels
van het RIZIV. Als NRC bieden wij ook een anti-HCV confirmatie via immunoblot aan, dit enkel wanneer
uw serologisch resultaat positief is maar de qPCR negatief is.



Ter herinnering, serologische confirmatietesten en de confirmatie qRT-PCR voor HBV en HCV blijven
kosteloos voor de patiënt en het aanvragende labo. Graag voor de aanvraag van confirmatie testen steeds
uw testresultaten op het aanvraagformulier invullen. Indien uw resultaat ontbreekt, zal de aanvraag als
screening worden beschouwd en aan u worden gefactureerd volgens de geldende RIZIV nomenclatuur.



Ter herinnering, genotypering en resistentie PCR’s voor HBV en HCV worden enkel uitgevoerd na een
positieve q-PCR test waarbij het genotype niet sluitend kon worden bepaald door het aanvragende labo.
Gelieve uw resultaten bij het aanvraagformulier te voegen.

Met bovenvermelde wijzigingen hopen we de werking van NRC Virale Hepatitis te optimaliseren en de ter
beschikking gestelde financiële middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Wij hopen u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd. Bij vragen kan u steeds contact opnemen met virologie@sciensano.be.
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