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Occult bloed in feces: nieuwe test 

Binnenkort zal de huidige, guiacol-gebaseerde test voor occult bloed in feces worden vervangen door 
een immunochemische test. Deze is eveneens kwalitatief en heeft een detectiegrens van circa 50 
µg/L hemoglobine (25 µg/g feces). De nieuwe test dient om bloedverlies in de darm aan te tonen en is 
vanwege de hogere cutoff niet geschikt om screenend bevolkingsonderzoek op darmkanker te 
verrichten. Er is geen noodzaak meer om vooraf een dieet te houden (dierlijke hemoglobines storen 
niet), echter het kortstondig staken van eventuele salicylaten wordt aanbevolen. De sensitiviteit voor 
hoge bloedingen is lager (ca. 39%) dan voor die in het colorectaal gebied (ca. 55%). Houdt u rekening 
met eventuele menstruatie. 

Voor meer informatie: R.W. Wulkan, klinisch chemicus, tel. 010-2912769 

 

Procalcitonine naar klinische chemie 

Binnenkort zal de Procalcitonine-bepaling (PCT), die momenteel door de Medische Microbiologie 
wordt gevoerd, overgenomen worden door de Klinische Chemie. De bepaling verhuist dan naar het 
aanvraagscherm van de klinische chemie. PCT stijgt bij bacteriële infectie, maar kan ook door tal van 
andere oorzaken verhoogd worden. Hierdoor is de specificiteit bij volwassenen vrij laag, ca. 69%; 
daarnaast is ook de sensitiviteit ca.76% (metastudie Hoeboer et al. Clin Microbiol Infect 2015;21:474-
81). Voor neonaten en zuigelingen liggen de getallen hoger o.a. door het ontbreken van comorbiditeit. 
De kosten voor deze bepaling zijn hoog, en de vraag blijft dan ook om deze zeer gericht in te zetten.  
 
Voor meer informatie: R.W. Wulkan, klinisch chemicus, tel. 010-2912769 

 
Leeftijdsgrens bij zwangerschapstest 

Sinds kort is het niet meer mogelijk om in HiX een zwangerschapstest aan te vragen bij vrouwen 
ouder dan 55 jaar. De reden is dat deze test standaard in een aantal panels was opgenomen en vaak 
onnodig werd uitgevoerd. Mocht een zwangerschapstest bij een oudere vrouw toch nodig zijn, dan 
kan dit altijd in overleg met het laboratorium klinische chemie (tel. 010-2912770). 

 

Uitslagen tussen haakjes in HiX 

Uitslagen die tussen haakjes in HIX staan moeten nog geautoriseerd (goedgekeurd) worden door een 
klinisch chemicus of ziekenhuisapotheker. Dit houdt in dat deze uitslag onder voorbehoud is 
vrijgegeven. Nadat de klinisch chemicus of ziekenhuisapotheker de uitslag heeft goedgekeurd, zijn de 
haakjes weg. Voor de medische microbiologie geldt dat uitslagen pas in HiX komen nadat deze zijn 
geautoriseerd. 

 

ISO-certificering voor KCL en KFT 

De Raad voor Accreditatie (RvA) is de Nederlandse organisatie die de kwaliteit van laboratoria 
beoordeelt. Medische laboratoria worden getoetst aan de ISO 15189 norm. De afdelingen Klinische 
Farmacologie & Toxicologie, Klinische Chemie en Bloedafname (incl. SMC) van het MaasstadLab 
hebben de accreditatie behaald en al deze disciplines staan nu geregistreerd onder één gezamenlijk 
registratienummer: M213.  
  

 


