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Testcode Matrix (*) Methode Vraagstelling/onderzoekstype (*)
Test/kalibratie uitgevoerd 

in volgende 

activiteitencentra:

FG-AL509-AN01 Diverse dragers, vloeistoffen 

van humaan 

bloed/sperma/speeksel, 

kledij, swabs, urine

Zoeken naar:                                                                                                        

- Visuele inspectie  eventueel met behulp van forensische 

lichtbron                                                 

Veiligstellen en staalafname:                                                            

- Uitknippen                                                                                              

- Afname met wisser                                                                             

- Afname met pincet en bewaren in zakje                                     

- Afname met tape                       

Zoeken naar, veiligstellen en staalafname

FG

FG-AL509-AN01 Diverse dragers, vloeistoffen 

van humaan 

bloed/sperma/speeksel, 

kledij, swabs

Test:                                                                                                             

- Immunochromatografische Test                                                    

- Enzymatische test                                                                                

- Visuele inspectie  

Testen op aanwezigheid van (humaan) hemoglobine                                            

Testen op aanwezigheid van humaan prostaat 

specifiek antigen             

Testen op aanwezigheid van α-amylase                                                                            

Testen op aanwezigheid van zure fosfatase                                                        

Testen op aanwezigheid van drugs/metabolieten 

(postmortem onderzoek)                                                                                                                                                         

FG

FG-AL509-AN02                      

FG-AL509-AN03                     

FG-AL509-AN04  

DIA-xxx      

Biologische matrix van:

- bloed

- bloed gespot op FTA-papier

- speeksel

- huid en organen (weefsel)

- sperma

- haren

- beenderen

- tanden

- DNA-extract                                                               

Wangslijmvliesstalen 

afgenomen met swabs                  

Diverse dragers met 

biologische sporen:

- bloed, speeksel, en 

huidcellen

- sperma                    

DNA-isolatie:                                                                                                

- silica-based methode                                                                         

- methode gebruikmakend van magnetische beads              

- Directe lysis methode                                                                         

DNA-kwantificatie manuele opzet:                                                                                

- real-time PCR                                                                                                                                                                         

DNA-kwantificatie opzet met pipetteerrobot:                                                                                

- real-time PCR                                                                                

PCR manuele set-up:                                                                                                                    

- commerciële PCR-kit                                                                                         

- in-house multiplex PCR                                                                

PCR set-up met pipetteerrobot:                                                                           

- commerciële PCR-kit                                                                                          

- in-house multiplex PCR                                           

Opzuivering van PCR (manuele opzet en opzet met 

pipetteerrobot):                                                                                                                                                                   

- methode met beads                                                                            

Profielbepaling:                                                                                         

- capillaire electroforese                                   

- gebruik analysesoftware voor fragmentanalyse gebruikte 

software: Genemapper en GeneMarker             

Statistische evaluatie van DNA-onderzoeksresultaten:

Bepalen van DNA-profiel met STR-loci voor 

genetische identificatie                                  

Bepalen van DNA-profiel met STR-loci voor 

verwantschapsonderzoek

FG/CME

CME enkel toevoeging van CME als uitvoerende site (was steeds zo dus geen wijziging)

Flex scope Forensische Geneeskunde UZ Leuven 

(*) In het kader van zijn accreditatie heeft het laboratorium de toelating om alle parameters, behorende tot de groep (van onderzoekstype) vermeld in de derde kolom, te bepalen voor alle matrices, behorende tot de 

groep (van matrices) vermeld in de eerste kolom. Deze toelating wordt gegeven op voorwaarde dat een aangepaste validatie wordt uitgevoerd overeenkomstig het globaal validatie concept, zoals vastgelegd in het 

kwaliteitssysteem van het laboratorium. Het laboratorium houdt, ten behoeve van elke aanvrager, een geactualiseerde lijst bij van de specifieke parameters en matrices die onder de voornoemde groepen vallen.
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PD-DOS-MT020-PR   

PD-DOS-MT040-PR  

Personen Persoonlijk dosisequivalent Hp(10) (50 

µSv tot 1 Sv)

Personendosimetrie voor fotonenstraling (30 keV – 1.25 MeV) en betastraling 

(E_max: 750 keV – 2.280 MeV) met LiF:Mg,Ti thermoluminescente detectoren 

(2-elementen) in een personenbadge met aangepaste filters PD

PD-DOS-MT020-PR   

PD-DOS-MT040-PR  

Personen Persoonlijk dosisequivalent Hp(0.07) 

(50 µSv tot 1 Sv)

Personendosimetrie voor fotonenstraling (30 keV – 1.25 MeV) en betastraling 

(E_max: 750 keV – 2.280 MeV) met LiF:Mg,Ti thermoluminescente detectoren 

(2-elementen) in een personenbadge met aangepaste filters PD

PD-DOS-MT020-PR   

PD-DOS-MT040-PR 

Personen Persoonlijk dosisequivalent Hp(10) (50 

µSv tot 1 Sv)

Personendosimetrie voor fotonenstraling (30 keV – 1.25 MeV) en betastraling 

(E_max: 750 keV – 2.280 MeV) met LiF:Mg,Ti thermoluminescente detectoren 

(4-elementen) in een personenbadge met aangepaste filters PD

PD-DOS-MT020-PR   

PD-DOS-MT040-PR

Personen Persoonlijk dosisequivalent Hp(0.07) 

(50 µSv tot 1 Sv)

Personendosimetrie voor fotonenstraling (30 keV – 1.25 MeV) en betastraling 

(E_max: 750 keV – 2.280 MeV) met LiF:Mg,Ti thermoluminescente detectoren 

(4-elementen) in een personenbadge met aangepaste filters PD

PD-DOS-MT020-PR   

PD-DOS-MT040-PR  

Personen Persoonlijk dosisequivalent Hp(0.07) 

(150 µSv tot 1 Sv)

Personendosimetrie voor fotonenstraling (12 keV – 1.25 MeV) en betastraling 

(E_max: 900 keV – 2.280 MeV) met een LiF:Mg,Ti thermoluminescente 

detector in een ring met aangepaste filter
PD

bloed Opsporen en/of kwantificeren van 

nucleotide-varianten en kleine 

inserties/deleties en afleveren van 

VCF file

whole genome massive parallel sequencing (short read)

Toestellen:

- NovaSeq 6000 (Illumina)

- Covaris LE220 plus 

Kits:

- KAPA Hyper PCR free Prep Kit (Roche)

Pipeline:

- in house pipeline

CMG

uitgevoerd in volgende 

activiteitencentra:

Moleculaire biologie

Dosimetrie

Testcode Matrix Gemeten eigenschap Beschrijving van de beproevingsmethode 

Vaste Scope
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