
 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Algemeen: enkele testen 
verwijderd, andere 
toegevoegd, vakjes 
gesplitst 

Anemie: pakketten 
toegevoegd , inhoud 
aangepast (zie onder) 

Bloedingsneiging: 
gesplitst in screenend 
onderzoek en 
onderzoek 
trombocytenfunctie 

CVRM: losgekoppeld van 
DM en inhoud aangepast 
naar NHG/LESA 

Fam. Hyperchol: toegevoegd 
conform LESA 

DM: losgekoppeld van CVRM 
en inhoud aangepast naar 
NHG/LESA 

Fecesonderzoek: H.pylori Ag 
test toegevoegd  

Geriatrie: uitgebreid 
met vitamines  

Hemochrom: screenend 
onderzoek aangepast 

Leveraandoening: 
aange-past naar 
screening (ALAT) en 
vervolgpakket  

Hepatitis: inhoud 
pakketten vermeld 

Mononucl.Infect: geen 
screening meer (M-test), 
direct serologie  
(zie onder) 

Nieraandoening: 
pakketten toegevoegd 
(hematurie, chon. 
Nierschade) (zie 
onder) 

Schildklier: diagnostiek 
antistoffen 
toegevoegd 

Serologie: EBV 
toegevoegd en info 1e 
ziektedag 

Vitamines: pakket 
B12screen en 
methylmalonzuur 
toegevoegd (zie onder) 

Zwangerschap en 
geboorte: testen 
toegevoegd (o.a. 
Rubella, Toxo, hCG 
bloed) en verwijderd 
(RhD bloedgroep) 

ZD profielen: 
duidelijker 
uitgeschreven 



 

  

Diagnostiek anemie 
 
De huidige 4 pakketten zijn ingericht volgens de volgende flowcharts: 
 
1. Hb/MCV, zonodig ferritine 

Aanvraag Hb/MCV 
zn ferritine

Rapportage 

Ja

Ja

Hb afwijkend? 

Analyse ferritine

Nee

 
 
 
2. Hb/MCV, zonodig vervolgonderzoek 

Aanvraag Hb/MCV 
zn ferritine

Interpretatie + 
rapportage 

vakspecialist

Ja

Ja

Hb afwijkend? 

Analyse 
anemiepakket*

Nee

Anemiepakket: ferritine, ijzer/transferrine, LDH, eGFR, bezinking, ery’s, trombo’s
Indien MCV≥ 80: foliumzuur en vitamine B12
Indien vitamine B12 100-200: methylmalonzuur

 
 

  



 

  

3. Controle Hb/MCV 

Aanvraag Hb/MCV 
Rapportage 

 
 
 
4. Screening thalassemie/hemoglobinopathie 

Aanvraag 
thalassemie, 

Hb-pathie

Interpretatie + 
rapportage 

vakspecialist

Ja

Ja

Screenend onderzoek 
(Hb, erytrocyten, MCV 

en ferritine)

Hb-pathie / 
thalassemie 

waarschijnlijk? 

Additioneel 
onderzoek 

Nee

 
 

Diagnostiek naar Mononucleosis infectiosa door het Epstein-Barr-Virus (EBV) 
 

De M-test maakt niet langer onderdeel uit van het standaard test pakket bij verdenking 
mononucleosis. De Monosticon test (de reactie van Paul-Bunnell die gebaseerd is op het aantonen 
van heterofiele agglutinerende antistoffen) werd van oudsher veel gebruikt voor het aantonen van 
een recente EBV infectie maken we tegenwoordig gebruik van specifieke serologische bepalingen. 
Met de detectie van een combinatie van specifieke antistoffen tegen verschillende antigenen van het 
virus tonen we een doorgemaakte of recente infectie aan. De antistoffen zijn meetbaar vanaf ~7 
dagen na start klachten, bij een heel vroege infectie kan serologie dus fout negatief zijn. Hiermee 
sluiten we aan bij de NHG standaard ‘acute keelpijn’. 
 

Diagnostiek nieraandoening 
 
Twee pakketten zijn toegevoegd, conform standaard chronische nierschade.  

 Analyse hematurie. Bij  aanwezigheid van erytrocyten wordt het urinesediment microscopisch 

beoordeeld op dysmorfe erytrocyten en/of celcylinders om  

specifieke nierziekten uit te sluiten. Onderzoek kan alleen 

plaatsvinden op verse urine in het poliklinisch laboratorium in het 

ziekenhuis in Tiel. 

 Analyse metabole complicaties: ten behoeve van nierpatiënten met 

verwijsindicatie die bij de huisarts onder controle zijn. 



 

  

 

Diagnostiek vitamine B12 
 
De bepaling van totaal B12 is de meest doelmatige test voor de het aantonen dan wel uitsluiten van 
B12-deficienties. Echter, in het gebied rond de huidige afkapgrens (150 pmol/l) is de sensitiviteit en 
specificiteit van de test beperkt welke kan leiden tot zowel over- als onderbehandeling van 
patiënten. Afhankelijk van de vraagstelling kan aanvullend onderzoek op methylmalonzuur, een 
merkstof voor functioneel B12-gebrek, noodzakelijk zijn. Bij een aanvraag van vit. B12 screen wordt 
als volgt getest: 
 

Analyse vitamine B12 
totaal

Analyse 
methylmalonzuur 

B12 totaal 100-200
pmol/l

Aanvraag B12 screen

B12 totaal < 100
pmol/l

B12 totaal > 200
pmol/l

B12 gebrek 
onwaarschijnlijk

B12 gebrek 
aangetoond

Ja

MMA < 0,35
umol/l

MMA > 0,35
umol/l

B12 gebrek 
onwaarschijnlijk

B12 gebrek 
waarschijnlijk

  
 


