Kwaliteitsbewaking Klinische
Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Prijsoverzicht 2017

Controlesera
Alcoholen/GHB

Prijs *
€ 52,50

Volume
5 buizen à 4 ml

Anti-epileptica

€ 12,50

1 flacon à 2 ml

Anti-HIV middelen

€ 112,50

5 buizen à 2,5 ml (I of II)

Antimicrobiële middelen € 10,Antischimmel middelen
Benzodiazepinen
Blanco kalfsserum
Cardiaca
GHB/ethanol/ketamine
Pijnstillers
Psychofarmaca

€ 112,50
€ 45,€ 30,€ 42,50
€ 42,50
€ 37,50
€ 40,-

1 flacon à 1 ml
5 buizen à 2,5 ml
5 flacons à 3 ml (I of II)
5 flacons à 3 ml
5 flacons à 3 ml
5 buizen à 2 ml
5 flacons à 3 ml
5 flacons à 3 ml (I, II, III, IV of V)

Matrix
Vloeibaar kalfsserum
Gevriesdroogd humaan
serum
Vloeibaar humaan serum
Gevriesdroogd humaan
serum
Vloeibaar humaan serum
Gevriesdroogd kalfsserum
Gevriesdroogd kalfsserum
Gevriesdroogd kalfsserum
Urine
Gevriesdroogd kalfsserum
Gevriesdroogd kalfsserum

*excl. BTW
Bij nabestellingen van controlesera gedurende het jaar wordt per bestelling een bedrag van €
17,50 administratiekosten extra in rekening gebracht.

Toelichting op het KKGT programma 2017
augustus, 2017
Bestuur en vakinhoudelijke deskundigen
Voor de actuele bestuurssamenstelling zie onze website www.kkgt.nl
Op de website worden ook de ontwikkelingen alsmede informatie betreffende de programma’s en
het verzendschema vermeld. Voor de resultaten van de programma’s die nog niet via QBase
worden verwerkt kunt u daar uitslagformulieren downloaden en zijn na de deadlines de voorlopige
uitslagen in te zien.
Discussiedag…..Save the date
Op donderdag 18 mei 2017 zal de 2-jaarlijkse KKGT discussiedag worden gehouden in de
Reehorst in Ede.
Qbase/MUSE
Alle resultaten van programma’s, behalve de Drugs of Abuse (DOA) en Toxicologie, worden via
QBase (vs. 5) verwerkt. In 2017 werken we verder aan deze ontwikkeling.
Volume van de monsters
Nieuw is dat de rondzendmonsters en de controlesera in kalfsserum zullen worden geleverd, in
porties van 3 ml. i.p.v. 5 ml. Het vriesdrogen kan door ons hierdoor efficiënter worden gedaan.
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Controlesera
Controlesera zijn uitsluitend beschikbaar voor deelnemers aan KKGT rondzendingen. De controlesera
moeten daarbij apart worden besteld. Er wordt slechts één partij controles voor het gehele jaar
bereid, afgestemd op deze bestellingen. Eventuele nabestellingen kunnen daarom alleen worden
gehonoreerd zolang de voorraad strekt. Daarnaast ziet de KKGT zich genoodzaakt om bij
nabestellingen extra administratie- en verzendkosten in rekening te brengen.
N.B.: Het is in principe niet de bedoeling dat de KKGT-controles worden gebruikt in plaats van uw
eigen) kalibrator(en). De juiste gang van zaken is dat u het controleserum op uw eigen
kalibratoren meet en aan het resultaat eventueel conclusies verbindt voor de overige monsters in
die meetserie. Hierop is één uitzondering: gentamicine.
Uw resultaat voor gentamicine dient gecorrigeerd te worden op het controleserum. Dit omdat
gentamicine een mengsel van stoffen is en van batch tot batch geen constante samenstelling kent.
De batch grondstof waaruit uw kalibratoren zijn bereid kan dus afwijken van die van de KKGT. Uw
kalibratie kan dus een wat ander resultaat leveren. Per ronde wordt standaard één flacon
controleserum meegeleverd, zodat u een correctie kunt uitvoeren op het resultaat dat u aan de
KKGT rapporteert. Op deze manier worden de resultaten beter vergelijkbaar qua spreiding. Het
probleem voor de (absolute) juistheid wordt natuurlijk zo helaas niet opgelost.
Nieuwe ontwikkelingen
Anti-HIV middelen
Toegevoegd worden dolutegravir en elitegravir.
Drugs of Abuse
Op verzoek van een aantal deelnemers worden af en toe paracetamol en een (tri-cyclisch)
antidepressivum toegevoegd aan de DOA-test. Dit omdat een aantal labs deze tests in klinische
setting gebruiken en die graag willen controleren.
Benzodiazepines
Op verzoek van een aantal deelnemers zal er naast het bestaande monster een tweede monster
benzodiazepines worden rondgestuurd met de analyten: diazepam, desmethyldiazepam,
temazepam en oxazepam. Natuurlijk komt er ook een controle monster met deze 4 stoffen.
Biologicals
Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht. Op dit moment kunnen wij daar nog
niets concreet over zeggen.
Psychofarmaca II
Toegevoegd wordt de metaboliet van nortriptyline: hydroxynortriptyline.
Rondzendingen 2017
Aanpassing van uw deelname aan de KKGT rondzendingen verloopt via de SKML-brede
jaarlijkse mailing over bevestiging inschrijving van alle rondzendingen van alle secties.
Daarin vindt u ook de prijzen voor 2017 van onze rondzendingen.

Namens het bestuur van de KKGT,
Anneke Harteveld, Linda Wisselo, bureau
Peter Zweipfenning, coördinator
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