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BC1

BC1.1 bloed UV/VIS-spectrofotometrie*

BC1.5
bloed*

urine
potentiometrie*

BC2

BC2.1
bloed*

urine
Immunoassay*

BC2.3
bloed*

urine

High performance liquid chromatografie tandem 

massaspectrometrie ( HPLC-tandem MS)*

BC3

BC3.1 bloed UV/VIS-spectrofotometrie*

BC3.2 bloed enzymatische fotometrie*

BC3.3 bloed colorimetrie

BC3.4 bloed Immunoassay*

BC3.5 bloed capillaire gel-electroforese*

BC3.7 bloed immuno-turbidimetrie

BC5

BC5.1 bloed manuele microscopie*

BC5.4 bloed flowcytometrie*

Klinische Chemie

Biochemie

bepaling van mineralen, electrolyten en sporenelementen*

bepaling van vitamines*

bepaling van enzymen*

Flex scope

BELAC Code 
Gemeten 

eigenschap/parameter*
Staaltype* Analysemethode/meetprincipe*

analyse van urinesediment*
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HOR1

HOR1.1 bloed Immunoassay*

HOR1.5 bloed
High performance liquid chromatografie tandem massaspectrometrie 

(HPLC-tandem MS)*

TDM1

TDM1.1 bloed Immunoassay*

TDM1.4 bloed
Ultra performance liquid chromatografie tandem massaspectrometrie 

(UPLC-tandem MS)*

NIS4

NIS4.1 bloed Immunoassay*

MZ1

MZ1.3
bloed*

urine
Liquid chromatografie tandem massaspectrometrie (LC-tandem MS)*

Hormonologie

bepaling van hormonen*

Therapeutic Drug Monitoring

dosisbepaling van geneesmiddelen en metabolieten*

Niet-Infectieuze Serologie

opsporen van specifieke auto(immuum)-antilichamen*

Metabole ziekten

opsporen van parameters betrokken in stofwisselingsziekten*

* In het kader van zijn accreditatie heeft het laboratorium de toelating om alle gemeten eigenschappen/parameters behorend tot de groep van gemeten 

eigenschappen/parameters vermeld in de tweede kolom te bepalen met alle analysemethoden/meetprincipes behorende tot de groep van 

analysemethoden/meetpricipes vermeld in de vierde kolom. Dit voor alle staaltypes behorend tot de groep van staaltypes vermeld in de derde kolom. Deze 

toelating wordt gegeven op voorwaarde dat een aangepaste validatie/verificatie wordt uitgevoerd overeenkomstig het globaal validatie/verificatie concept, 

zoals vastgelegd in het managementsysteem van het laboratorium. Het laboratorium houdt, ten behoeve van elke aanvrager, een geactualiseerde 

gedetailleerde lijst bij van de specifieke analysemethoden/meetpricipes,  de specifieke gemeten eigenschappen/parameters en de specifieke staaltypes die 

onder de voornoemde groepen vallen. cfr BELAC 2-002
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PA1

PA1.4

Bloed, 

vers weefsel/biopt, 

beenmerg, 

lichaamsvochten

Red cell lysis

PA3

PA3.1

Bloed, 

(gekweekte) cellen, 

vers weefsel/biopt, 

beenmerg, 

lichaamsvochten

Magnetische beads

PA3.4

Bloed, 

(gekweekte) cellen, 

vers weefsel/biopt, 

gefixeerd weefsel/biopt,

beenmerg, 

lichaamsvochten

Filterkolommen 

PA4

PA4.1 DNA/RNA UV spectrofotometrie

PA5

PA5.1 RNA Reverse transcriptie

Flex scope

BELAC Broncode 
Gemeten 

eigenschap/parameter*
Staaltype* Analysemethode/meetprincipe*

Hematologie

Pre-analyse voor moleculaire methoden1

Celisolatie

DNA/RNA isolatie/cell free DNA isolatie

Kwantificatie/kwaliteitscontrole van DNA/RNA/cell free DNA

Aanmaak cDNA
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CH1

CH1.1 Bloed Colorimetrie

CH1.2 Bloed Fluorescent flowcytometrie

CH1.3 Bloed Impedantie

CH1.4
Bloed, 

beenmerg
Microscopie met en zonder kleuring

CH2

CH2.1

Bloed, 

beenmerg,

aferese produkten

Fluorescent flowcytometrie

CH3

CH3.1

Bloed, 

beenmerg,

aferese produkten

Fluorescent flowcytometrie

CH5

CH5.1 Bloed Graduele bezinking

CO2

CO2.3 bloed Chemiluminescentie

CO3

CO3.1 Bloed Turbidimetrie

CO3.2 Bloed Chromogene testen

CO3.3 Bloed Chronometrie 

CO3.4 Bloed Clotdetectie

Immunofenotypering voor diagnosestelling 

Immunofenotypering voor follow-up bij chronische aandoeningen / minimale residuele ziekterestdetectie

Bepalingen  van parameters van primaire hemostase

Hemocytometrie en morfologie-bepaling

Cellulaire hematologie

Bepaling van bezinkingssnelheid

Coagulatie

Bepalingen  van parameters van secundaire hemostase
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VZ1

VZ1.1
RNA

cDNA
Real-time PCR (RT-PCR) : kwantitatief

VZ1.2

gDNA

RNA

cDNA

Real-time PCR (RT-PCR): kwalitatief

VZ1.3 gDNA PCR + Fragment analyse via gel-elektroforese

VZ1.6
gDNA Real-time PCR + high resolution melting curve analyse 

(HRMCA)

VZ1.13
gDNA Amplicon gebaseerde massieve parallel sequencing  (short 

read)

VZ1.14
gDNA

Probe gebaseerde massieve parallel sequencing  (short read)

VZ2

VZ2.1
RNA

cDNA
Real-time PCR (RT-PCR) : kwantitatief

VZ3

VZ3.1
RNA

cDNA
Real-time PCR (RT-PCR) : kwantitatief

VZ3.2
RNA

cDNA
Real-time PCR (RT-PCR) : kwalitatief

VZ3.3 gDNA PCR + Fragment analyse via gel-elektroforese

VZ3.5
RNA

cDNA

Amplicon gebaseerde massieve parallel sequencing  (short 

read)

Verworven ziekten

Opsporen en/of kwantificeren van nucleotide-varianten bij diagnose van hematologische malginiteiten

Opsporen en/of kwantificeren van nucleotide-varianten bij follow-up van hematologische malginiteiten

Opsporen en/of kwantificeren van translocaties of numerieke chromosoomafwijkingen bij diagnose van hematologische 

maligniteiten
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VZ4

VZ4.1
RNA

cDNA
Real-time PCR (RT-PCR) : kwantitatief

VZ4.3 gDNA PCR + Fragment analyse via gel-elektroforese

VZ5

VZ5.1
RNA

cDNA
Real-time PCR (RT-PCR) : kwantitatief

VZ5.2
RNA

cDNA
Real-time PCR (RT-PCR) : kwalitatief

VZ6

VZ6.1
RNA

cDNA
Real-time PCR (RT-PCR) : kwantitatief

VZ7

VZ7.1 gDNA Multiplex PCR + Fragment analyse gel-elektroforese

* In het kader van zijn accreditatie heeft het laboratorium de toelating om alle gemeten eigenschappen/parameters behorend tot de groep van gemeten 

eigenschappen/parameters vermeld in de tweede kolom te bepalen met alle analysemethoden/meetprincipes behorende tot de groep van 

analysemethoden/meetpricipes vermeld in de vierde kolom. Dit voor alle staaltypes behorend tot de groep van staaltypes vermeld in de derde kolom. 

Deze toelating wordt gegeven op voorwaarde dat een aangepaste validatie/verificatie wordt uitgevoerd overeenkomstig het globaal validatie/verificatie 

concept, zoals vastgelegd in het managementsysteem van het laboratorium. Het laboratorium houdt, ten behoeve van elke aanvrager, een 

geactualiseerde gedetailleerde lijst bij van de specifieke analysemethoden/meetpricipes,  de specifieke gemeten eigenschappen/parameters en de 

specifieke staaltypes die onder de voornoemde groepen vallen. cfr BELAC 2-002

Opsporen en/of kwantificeren van translocaties bij opvolging van hematologische maligniteiten

Opsporen en/of kwantificeren van overexpressie bij diagnose van hematologische maligniteiten

Opsporen van immuunglobulinegen- of T-celreceptorgenherschikking bij diagnose en follow-up van hematologische 

maligniteiten

1 pre-analyse activiteiten zijn voorbereidende stappen voor de overige testen en deze zijn daarom enkel onder accreditatie wanneer deze uitgevoerd 

worden in combinatie met 1 van de overige testen vermeld in de accreditatiescope.

Opsporen en/of kwantificeren van overexpressie bij opvolging van hematologische maligniteiten
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PA3

PA3.1

bloed

lichaamsvochten 

gegroeide cultuur

vers weefsel/biopt

respiratoire stalen

urogenitale stalen

Magnetische beads

PA3.4

gegroeide cultuur

vers weefsel/biopt

gefixeerd weefsel/biopt

Filterkolommen 

PA3.6

bloed

lichaamsvochten 

gegroeide cultuur

vers weefsel/biopt

gefixeerd weefsel/biopt

respiratoire stalen

urogenitale stalen

DNA-vrijgave dmv verhitting   

PA4

PA4.1 DNA/RNA UV spectrofotometrie

PA5

PA5.1 RNA Reverse transcriptie

Flex scope

Pre-analyse voor moleculaire methoden uitgezonderd voor all-in one kits
1

DNA/RNA isolatie/cell free DNA isolatie

Microbiologie

BELAC Code 
Gemeten 

eigenschap/parameter*
Staaltype* Analysemethode/meetprincipe*

Kwantificatie/kwaliteitscontrole van DNA/RNA/cell free DNA

Aanmaak cDNA
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BAC1

BAC1.11 DNA Real-time PCR (RT-PCR) : kwalitatief

BAC4

BAC 4.5 aio

respiratoire stalen

lichaamsvochten

vers weefsel/biopt

gefixeerd weefsel/biopt

Real-time PCR (RT-PCR) : kwantitatief

PAR1

PAR1.2 bloed Manuele microscopie

PAR1.9 bloed Antigeenbepaling d.m.v. immuno- en enzymatische assays

PAR1.11 DNA Real-time PCR (RT-PCR) : kwalitatief

VIR1

VIR1.8 bloed Agglutinatie

VIR1.9 bloed Antigeenbepaling d.m.v. immuno- en enzymatische assays

VIR1.10 DNA Real-time PCR (RT-PCR) : kwantitatief

VIR1.11 DNA Real-time PCR (RT-PCR) : kwalitatief

VIR1.20 DNA Isotherme amplificatie: kwantitatief

Identificatie, kwantificatie en detectie van bacteriën en hun toxines

Identificatie, kwantificatie en detectie van mycobacteriën en hun toxines

Identificatie, kwantificatie en detectie van parasieten

Identificatie, kwantificatie en detectie van virussen

Bacteriologie

Parasitologie

Virologie
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VIR3

VIR3.4 DNA Real-time PCR (RT-PCR) : kwalitatief

VIR3.24 DNA PCR + reverse hybridization

IS2

IS2.2 Bloed Immuno-assays

* In het kader van zijn accreditatie heeft het laboratorium de toelating om alle gemeten eigenschappen/parameters behorend tot de groep van 

gemeten eigenschappen/parameters vermeld in de tweede kolom te bepalen met alle analysemethoden/meetprincipes behorende tot de groep 

van analysemethoden/meetpricipes vermeld in de vierde kolom. Dit voor alle staaltypes behorend tot de groep van staaltypes vermeld in de derde 

kolom. Deze toelating wordt gegeven op voorwaarde dat een aangepaste validatie/verificatie wordt uitgevoerd overeenkomstig het globaal 

validatie/verificatie concept, zoals vastgelegd in het managementsysteem van het laboratorium. Het laboratorium houdt, ten behoeve van elke 

aanvrager, een geactualiseerde gedetailleerde lijst bij van de specifieke analysemethoden/meetpricipes,  de specifieke gemeten 

eigenschappen/parameters en de specifieke staaltypes die onder de voornoemde groepen vallen. cfr BELAC 2-002

Genotypering van virussen

Opsporen van humorale activiteit

Infectieuze Serologie
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