
 

  

 

 
  

Algemeen: enkele 
testen verwijderd, 
andere 
toegevoegd, vakjes 
gesplitst 

Anemie: 
pakketten 
toegevoegd , 
inhoud 
aangepast (zie 
onder) 

Bloedingsneiging: 
gesplitst in 
screenend 
onderzoek en  
onderz. 
trombocytenfunctie 

Fam. Hyperchol: 
toege-voegd conform 
LESA 

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

Geriatrie: uitgebreid 
met vitamines  

Hemochrom: inhoud 
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: 
pakket hematurie en 
bepaling cystatine C  
toegevoegd (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, drugsscreening) en 
verwijderd (RhD 
bloedgroep pasgeborene) 

ZD profielen: duidelijker 
uitgeschreven 

CVRM: losgekoppeld 
van DM en inhoud 
aangepast naar 
nieuwe NHG/LESA. 
CVRM-specifieke 
controles ingericht.  

Fecesonderzoek: 1) 
Parasitologie: TFT 
vervangen door PCR, zie 
onder  
2) H.pylori Ag test 
toegevoegd 



 

  

 

Anemiediagnostiek 

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

Aanvraag Hb/MCV 
zn ferritine

Rapportage Hb 
en/of ferritine 

Ja

Hb afwijkend? 

Analyse ferritine

Nee

 
 
2. Hb/MCV, zonodig vervolgonderzoek 

Aanvraag Hb/MCV 
zn vervolgonderzoek

Rapportage Hb

Ja

Hb afwijkend? 

Analyse 
anemiepakket*

Nee

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

Interpretatie alleen bij evidente anemie 
(Hb > 0,5 mmol/l lager dan ondergrens normaal)

Interpretatie 
vakspecialist* + 

rapportage

 
 

3. Controle Hb/MCV 

Aanvraag Hb/MCV 
Rapportage 

 
  



 

  

 
4. Screening thalassemie/hemoglobinopathie 

Aanvraag 
thalassemie, 

Hb-pathie

Rapportage + 
interpretatie 
vakspecialist

Ja

Screenend onderzoek: 
Hb, erytrocyten, MCV, 

ferritine en Hb-
electroforese (HbA2, 
HbF, Hbvarianten) 

Alfa-/beta  
thalassemie 

waarschijnlijk? 

DNA-onderzoek 
thalassemie 

Nee

 
Pakket 1 is bedoeld als doelmatige screening naar ijzergebrek; bij een afwijkend Hb wordt alleen 
getest op ferritine.  
 

Pakket 2 is bedoeld als uitgebreide analyse naar de oorzaak van een anemie. Doortesten vindt 
trapsgewijs plaats aan de hand van screenende uitslagen (vitamine B12/foliumzuur alleen bij normo-
of macrocytaire anemie, methylmalonzuur  alleen bij vitamine B12 in het grijze gebied). De 
analysekosten van dit pakket zijn ongeveer €19,-, €28,- of €50,- afhankelijk van doortesten (geen/wel 
vitamines, geen/wel methylmalonzuur).  
 
Kosten zijn voor eigen risico van de patiënt, de precieze kosten zijn afhankelijk van bij welke 
zorgverzekeraar de patiënt verzekerd is. Tegenover de extra analysekosten van het pakket staat een 
completere en snellere diagnostiek.  
 

Pakket 4 is bedoeld als specifieke analyse op dragerschap van hemoglobinopathie of thalassemie. 

Aan de hand van screenend onderzoek (kosten ongeveer €25,-) wordt vastgesteld of er sprake is van 
dragerschap Hb-varianten en of een thalassemie waarschijnlijk is. Alleen indien de resultaten hiertoe 
aanleiding geven, vindt aanvullende DNA-analyse plaats op dragerschap thalassemie. DNA-analyse 
op thalassemie kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen (tot €300,-). Het is raadzaam om dit 
vooraf met uw patiënt te bespreken. 
 
  



 

  

Diagnostiek naar Mononucleosis infectiosa door het Epstein-Barr-Virus (EBV) 
 
Waar we voorheen naast de bepaling van atypische lymfocyten eerst een M-test deden en 
afhankelijk van de leeftijd en uitslag vervolg serologie zullen we nu direct serologie gaan uitvoeren 
zonder de M-test. Hoewel de Monosticon test (de reactie van Paul-Bunnell die gebaseerd is op het 
aantonen van heterofiele agglutinerende antistoffen) van oudsher veel gebruikt werd 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 recente infectie aan of sluiten het uit. 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 
 Het pakket Analyse hematurie is toegevoegd, conform standaard chronische nierschade. 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 Tiel ziekenhuis 

 De bepaling cystatine C is toegevoegd, conform standaard chronische nierschade.  Bij 

patiënten met een eGFR tussen 45 en 60 ml/min/1,73 m2 en zonder andere tekenen van 

chronische nierschade, diabetes mellitus of hypertensie kan schatting van de nierfunctie op 

basis van cystatine C overwogen worden om de diagnose chronische nierschade met meer 

zekerheid te bevestigen of te verwerpen. De achtergrond bij deze diagnostiek is dat de 

bepaling van een kreatinine-gebaseerde eGFR een aanzienlijke meetonzekerheid heeft 

waardoor de diagnose chronische nierschade soms onterecht wordt gesteld. Cystatine C is 

een alternatieve merkstof voor nierfunctie die in bloed bepaald kan worden en die 

ongevoelig is voor issues van spiermassa en dieet. Hierdoor wordt Cystatine C beschouwd als 

een betrouwbaarder en patientvriendelijker alternatief boven de kreatinine in bloed en in 

24-uurs urine. 

  



 

  

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

  
 
De kosten van de methylmalonzuurbepaling betreffen ongeveer 20 euro.  
 

Diagnostiek Parasieten op feces 
 
Tot op heden werd er in het laboratorium ZR microscopie op een ‘drievoudig feces monster’(TFT) 
verricht voor het aantonen van wormen en cysten van parasieten. In verband met de hogere 
sensitiviteit van de PCR (aantonen van DNA) en het gemak van maar 1 feces monster wordt deze 
diagnostiek vervangen voor het PCR panel ‘darmparasieten’ en wordt uitgevoerd via het medisch 
microbiologisch laboratorium. In dit PCR-pakket wordt getest op Giardia lamblia, cryptosporidiose en 
entamoeba histolytica. Dit zijn de meest voorkomende parasitaire verwekkers van diarree in 
Nederland. Deze gerichte PCR zal worminfecties uit de tropen niet oppikken. 
 
Hiermee sluiten we aan bij de nieuwe richtlijn ‘laboratorium diagnostiek van intestinale parasieten’ 
die adviseert om alleen bovenstaande verwekkers uit te sluiten bij langer bestaande diarree bij de 
Nederlandse bevolking en niet standaard ook wormeieren/cysten aan te vragen. 
Alleen als de patiënt in endemisch gebied gewoond heeft moeten worminfecties uit gesloten worden 
door middel van aanvullende microscopie. Daarnaast blijft de indicatie bestaan bij specifieke 
symptomen zoals eosinofilie of urticaria. Omdat wormeieren intermitterend uitgescheiden worden is 
het raadzaam om bij specifieke verdenking een TFT set in te sturen of het onderzoek te herhalen. Op 
het aanvraagformulier van de microbiologie vindt u ‘wormeieren’ onder 
het kopje Parasitologie. 
 
  



 

  

Voor Schistosoma en Strongyloides infecties in het aantonen van antistoffen door middel van 
serologie de meest sensitieve methode om dragerschap op te sporen. Dit is wel pas betrouwbaar 
vanaf 8 weken na terugkomst uit endemisch gebied. Er blijft een beperkte plaats voor microscopie bij 
patiënten met acute klachten. 
 
De volledige richtlijn met een handig stroomschema op de laatste pagina vindt u hier: 
https://www.nvmm.nl/media/2385/bijlage-2-richtlijn-laboratoriumdiagnostiek-van-intestinale-
parasieten-clean.pdf 
 
 

https://www.nvmm.nl/media/2385/bijlage-2-richtlijn-laboratoriumdiagnostiek-van-intestinale-parasieten-clean.pdf
https://www.nvmm.nl/media/2385/bijlage-2-richtlijn-laboratoriumdiagnostiek-van-intestinale-parasieten-clean.pdf

