
 
 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de services van het Universitair Veterinair 
Diagnostisch Laboratorium (UVDL) en de openingstijden rondom de komende feestdagen. 
 
Contact 
Voor vragen over uitslagen kunt u dagelijks van 10:30-12:30 uur en van 13:30 tot 16:00 uur bellen naar 
030-253 1706. Eén van onze baliemedewerkers/analisten staat u dan te woord. Uw vragen kunt u ook 
e-mailen naar info@uvdl.nl. 

 
Gratis interpretatie 
Vragen over de interpretatie van laboratoriumuitslagen van het UVDL worden als service kosteloos 
door de specialisten van de UKG beantwoord. Bel daarvoor de KIES-UKG lijn, 0900-543 7854.  Uw vraag 
komt dan bij de juiste discipline terecht (bijv.  endocrinologie voor UCK ratio’s ) of bij de internist van 
dienst (bij algemeen vragen of vragen die diezelfde dag nog beantwoord moeten worden). Bereikbaar 
van maandag t/m vrijdag 8:00 -16:30 uur. 
Het aparte interpretatiespreekuur (ook van de cytologie) is daarmee komen te vervallen. 
 
Uitbreiding wetenschappelijke staf 
Met ingang van 1 april j.l is de wetenschappelijke staf uitgebreid en bestaat nu uit Maurice Zandvliet,  
Marja de Jong en Erik Teske. Zij zullen met name verantwoordelijk zijn voor de cytologie/hematologie. 
 
Gratis ophaaldienst 
Het UVDL maakt gebruik van de nox Night 
Time Express (nNTE). Dit is voor u een gratis 
ophaaldienst die ’s avonds/ ’s nachts wordt 
uitgevoerd. NoxNTE haalt pakketten op voor 
zowel het UVDL, VMDC en VPDC. Het 
materiaal dat om 7 uur bij het UVDL binnen 
is wordt direct verwerkt waardoor het UVDL 
in staat is om de eerste rapportage te starten 
om ca. 13:00 uur. Dan is 90% van het aantal 
aangevraagde testen geanalyseerd. 
Op onze website vindt u meer informatie 
over onze ophaaldienst en het verzenden 
van monsters. 
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https://www.uu.nl/uvdl/onze-dienstverlening/versturen-van-diagnostisch-materiaal


Openingstijden rondom de komende feestdagen 
Hieronder vindt u een overzicht van de openingstijden en beschikbaarheid van de ophaaldienst 
noxNTE rondom te aankomende feestdagen. 

                  
Vrijdag  15 april Goede vrijdag open tot 14 uur     
Maandag  18 april 2e Paasdag gesloten  geen pick up door noxNTE 
Woensdag 27 april Koningsdag gesloten  geen pick up door noxNTE 
 
Donderdag     5  mei Bevrijdingsdag  open tot 14 uur     
Donderdag    26  mei Hemelvaartsdag gesloten  geen pick up door noxNTE 
           
Maandag   6   juni 2e pinksterdag gesloten  geen pick up door noxNTE 
                  

 
Aanvulling aanvraagformulier/prijslijst 2022 
In tegenstelling tot wat op het aanvraag formulier  of prijslijst is vermeld geldt voor PTH-RP en SDMA 
bepaling andere monsters/aanlevercondities: 

• PTH: 0,5 ml EDTA plasma, gekoeld opsturen (hetzelfde als PTH-RP) 
• SDMA: heparine plasma of serum. 

 

 
 
Website 
Op onze website www.uvdl.nl vind u nog meer informatie onder andere: 

• Diverse nieuwsbrieven, de komende tijd kunt u weer diverse nieuwsbrieven van ons 
verwachten. 

• Verschillende aanvraagformulieren. 
• Referentiewaardes voor diverse diersoorten, en ook de referentiewaarde app is hier te 

downloaden.  
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