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De uitzondering bevestigt de regel !?

exceptio probat regulam



Afwijkende urine calcium in SKML-enquete na aanzuren

Advies SKML: niet aanzuren, ivm (mogelijke) storing op 
andere parameters

Literatuur:  Aanzuren van calcium in urine niet noodzakelijk

Aanleiding Aanleiding 



Combi urine chemie 2009.1Combi urine chemie 2009.1

2009.1C

Breda, locatie Molengracht

2009.1C

Breda, locatie Langendijk

(aangezuurde urine)



Combi urine chemie 2009.2Combi urine chemie 2009.2

2009.2A

Breda, locatie Molengracht

2009.2A

Breda, locatie Langendijk

(aangezuurde urine)



Combi urine chemie 2009.3Combi urine chemie 2009.3

2009.3C

Breda, locatie Molengracht

(aangezuurde urine)

2009.3C

Breda, locatie Langendijk

(aangezuurde urine)



Combi urine chemie 2009.4Combi urine chemie 2009.4

2009.4D

Breda, locatie Molengracht

2009.4D

Breda, locatie Langendijk



Ondernomen acties Ondernomen acties 

Literatuur: 
Annals of Clinical Biochemistry 2009; 46:484-487: Acidification and urine 
calcium: is it a preanalytical necessity?
Conclusion: The acidification is NOT a preanalytical necessity for measurements of 
urine Calcium.

Instructies voor gebruik SKML 2010: aanzuren heeft geen effect op urine Calcium, 
maar wel op Na, Cl, en albumine. � SKML advies monsters niet aanzuren.

Restmonster 2009.4D opnieuw opgelost. Monster gemeten: 
Uitslag niet aangezuurd: Ca 1.98  (fosf 28.1)
Uitslag wel aangezuurd: Ca 3.06, (fosf 27.95)

Contact met SKML( dhr. Cas Weykamp), naar aanleiding van rondzending 2009.3C 
en 2009.4D, waar op beide ziekenhuislocaties een verhoogd Ca in urine werd 
gemeten t.o.v. consensus na aanzuren. 



Apparaatstatistiek SKMLApparaatstatistiek SKML

2009.3C

Oxalaat toegevoegd

2009.4D 

Oxalaat toegevoegd

2009.3D

Geen oxalaat toegevoegd

Verhoogd Ca t.o.v consensus, apparaat statistiek laat zien dat urine-Ca bij 
dezelfde gebruikers verhoogd is bij monsters met toegevoegd oxalaat



Conclusie

Aanzuren heeft wel degelijk effect bij monsters met een verhoogd oxalaat. 
(De uitzondering op de regel)

Antwoord Cas Weykamp

Monsters 1C, 2A, 3C en 4D zijn gespiked met oxaalzuur

- Aan 1C en 4D is 1.85 mmol/L toegevoegd
- Aan 2A en 3C is 0.92 mmol/L toegevoegd
Deze hoeveelheden worden ook daadwerkelijk gemeten door de laboratoria die 
oxaalzuur resultaten insturen; in de overige monsters zit <0.1 mmol/L oxaalzuur
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