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* = klinisch bioloog 

Onderwerp:  Wijziging in uitvoeren van 13C-octaanzuurademtest voor 

meten van de snelheid van maaglediging 

 

 

Geachte collega, 

Vanaf heden kan UZ Leuven geen testpakketten meer ter beschikking stellen voor het 

ambulant uitvoeren van 13C-octaanzuurademtesten (maagledigingstesten). Patiënten die 

een maagledigingstest moeten uitvoeren zullen die, na afspraak, in UZ Leuven moeten 

komen uitvoeren. 

Om de hoogst mogelijke kwaliteit van de ademtesten te kunnen garanderen worden de 

gebruikte 13C-gemerkte substraten vanaf 2021 door een extern gecertifieerd 

laboratorium geanalyseerd. Deze kwaliteitsgarantie vervalt wanneer de substraten 

vervolgens zouden verwerkt worden in een voedingsmiddel of testmaaltijd. Daarom zal 

de testmaaltijd voor een maagledigingstest in de toekomst bestaan uit 2 sneetjes wit 

brood en een omelet (1 ei) waaraan het 13C-octaanzuur op het ogenblik van de 

bereiding toegevoegd werd door een bevoegd personeelslid.  

Afspraken voor maagledigingstesten kunnen gemaakt worden door contact op te 

nemen via het nummer 016 34 43 90. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen kan u steeds terecht via mail 

labo.gastroenterologie@uzleuven.be. 

 

Met bijzondere hoogachting, 

prof. dr. apr. Kristin Verbeke 
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