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Q&A Huisartsen Point of Care Testing (POCT) 
 

In deze Q&A vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden als het gaat 

om POCT. 
 

Wat is POCT? 
‘Point of Care Testing’ (POCT) is een methode om in de directe nabijheid van de patiënt 

laboratoriumtesten uit te voeren. Diagnovum geeft u de mogelijkheid geavanceerde en 

betrouwbare POCT-apparaten in uw praktijk in te zetten. U neemt zelf de test af in de praktijk en 
na een snelle en accurate meting verschijnt het resultaat direct in uw HIS. Reagens en andere 

benodigdheden bestelt u makkelijk via onze bestelmodule. Onze regio coördinatoren doen de 

jaarlijkse controles van de POCT-apparatuur. Beschikbare POCT-onderzoeken zijn: HbA1c en CRP. 

 
Wat zijn de voordelen van POCT-apparatuur in de huisartsenpraktijk? 

 Snelle uitslag: u kunt direct beleid bepalen voor uw patiënt; 

 One stop visit: lab bepaling in de praktijk, waardoor het erg patiëntvriendelijk is; 

 POCT helpt bij het uitvoeren van een nauwgezet antibioticabeleid (CRP); 

 Doordat de uitslagen ook bekend zijn in het ziekenhuisinformatiesysteem, wordt, bij 
doorverwijzing naar een specialist, dubbeldiagnostiek voorkomen; 

 Apparatuur en reagens worden kosteloos verstrekt door Diagnovum; 

 Uitstekende ondersteuning door het POCT-team Diagnovum; 

 Diagnovum verzorgt de training, certificering en het onderhoud van de apparatuur; 

 

Welke bepalingen kan ik via POCT testen? 
In de huisartspraktijk neemt de vraag naar POCT snel toe. De volgende POCT testen kunnen bij 

Diagnovum worden aangevraagd: 

 CRP (C-reactief proteïne): om te bepalen of er sprake is van een infectie die het voorschrijven 

van antibiotica rechtvaardigt 

 HbA1c: monitoring voor het instellen van de diabetespatiënt op de langere termijn 

Zijn er ook mogelijkheden om andere bepalingen te meten, zoals D-Dimeer of 

Troponine? 
Nee, vooralsnog niet. In overleg met de klinisch chemici van de samenwerkende ziekenhuizen 

worden de uitgangspunten rondom POCT 1e lijn bepaald. Hierin spelen zaken zoals sensitiviteit en 

specificiteit van de tests een rol. In overleg tussen Diagnovum en klinisch chemici van de 

samenwerkende ziekenhuizen houden we de ontwikkelingen en wensen vanuit de eerste lijn in 

de gaten. Veranderingen van beleid/uitgangspunten delen we uiteraard met U.  
 

Hoe is de kwaliteit gewaarborgd? 
De diverse ziekenhuislaboratoria zijn  NEN-ISO 22870 en NEN-ISO 15189 geaccrediteerd en volgen 
de richtlijn “Point of Care Testing (POCT) in de huisartsenzorg.” 
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Kosten voor u als huisarts 
Wij vinden het belangrijk dat u de kwaliteit van onze dienstverlening als service aan uw 
patiënten kunt aanbieden. Een aantal zaken worden daarom kosteloos aangeboden. 

 Plaatsen van de POCT analyser & handscanner 

 Gebruikte reagentia, levering via de koerier 

 Onderhoud van de analyser 

 Vervang van analyser bij storing  

 Instructie van de praktijkassistentes via E-learning  

 Rapportage in het HIS systeem  

 Praktijk mag een consult declareren  
 

Kosten voor de patiënt 
Alle diagnostiek geïndiceerd door de huisarts valt onder het eigen risico, onafhankelijk of dit in het 

ziekenhuis of bij de huisarts plaatsvindt. De POCT-meting valt onder het eigen risico.  
Voor tarieven zie: www.diagnovum.nl/voor-patienten/tarieven  

 

Hoe vraag ik een POCT  aan bij Diagnovum? 
U kunt u wens kenbaar maken via poct@diagnovum.nl. De regiocoördinator neemt dan contact 

met u op om uw wens te bespreken. 

 

Wat zijn de instap-eisen? 

1. POCT bij de huisarts kan alleen voor: 

http://www.diagnovum.nl/voor-patienten/tarieven
mailto:poct@diagnovum.nl
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 CRP 

 HbA1c 

2.  U gaat gebruik maken van de POCT, met een minimale frequentie op jaarbasis. Zie 

onderstaande:  

 CRP: minimaal 150 testen op jaarbasis 

 HbA1c: minimaal 150 testen op jaarbasis  

 

3.  Diagnovum is uw samenwerkingspartner voor de 1e lijns laboratoriumdiagnostiek; 

4.  U werkt met ZorgDomein; 

5.  U heeft een koelkast waar de reagentia in bewaard kan worden.  

 

Hoe worden de medewerkers van de praktijk geïnstrueerd? 
Wij vinden het belangrijk dat de betrokken medewerkers goed met de POCT-apparatuur kunnen 
werken en dit zo ook ervaren. Zoals ook in de nieuwste richtlijn voor de Point Of Care Testing in 

de huisartsenzorg wordt beschreven.  

Op dit moment worden de POCT gebruikers geaudit tijdens de POCT audit die 2x per jaar wordt 

uitgevoerd.  Per praktijk is er één gebruiker die door ons geschoold wordt d.m.v. een instructie 

over het gebruik van POCT (train de trainer concept).  

 
Hoofdpunten: 

 De bediener is bekwaam in het bedienen van de apparatuur 

 De apparatuur is schoon en onderhouden 

 Reagentia wordt op de juiste manier bewaard 
 

Zijn er kwaliteit checks? 
Ieder nieuw apparaat wat geïnstalleerd gaat worden bij een huisarts, wordt getest binnen 

Diagnovum. Daarna wordt het geïnstalleerd en (digitaal) aan de juiste regio en gebruikers 
gehangen. Het apparaat gaat vervolgens naar het laboratorium voor een acceptatietest. Pas 

daarna is hij gereed voor plaatsing binnen een huisartspraktijk. 

 

Wat gebeurt er bij storingen? 
Het POCT team van Diagnovum kan via een digitaal dashboard precies zien welk apparaat 

wanneer wordt gebruikt, maar ook wanneer een apparaat storing heeft met welke storingscode. 
Vaak kunnen we dit telefonisch al oplossen door tips te geven. Mocht u een storing hebben 

neem dan direct contact op met poct@diagnovum.nl.   

Wij bellen uw praktijk of komen langs om de storing te verhelpen. Is het apparaat echt kapot, 

dan krijgt u van ons direct een ander apparaat geleverd. 

 

Uit wie bestaat het POCT-team van Diagnovum? 
Het POCT team van Diagnovum bestaat uit: 

 Regio ETZ (Tilburg): Chantal Clijsen - Corsten | 06-25732523 

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/final_richtlijnpoct_2015lmlres.pdf
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/final_richtlijnpoct_2015lmlres.pdf
mailto:poct@diagnovum.nl
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 Regio ETZ (dorpskernen om Tilburg heen): Monique Kuijpers – van den Boer | 06-25732570 

 Regio Bravis: Natasja Oldenburg - Mols | 06-11476904 

 Regio ZorgSaam: Wendy van Overmeeren | 06-25732569 

 Regio Adrz: Max van de Velde | 06-25732547 

 

Het POCT team is bereikbaar via poct@diagnovum.nl  

Heeft u interesse? 
Werkt u samen met Diagnovum en heeft u interesse in POCT-apparatuur bij u in de praktijk? 

Neem dan contact op met uw regiocoördinator binnen Diagnovum, zoals hierboven genoteerd. 
 

Heeft u een andere vraag? Kunt u niet vinden wat u zoekt? Wij leveren maatwerk aan 

zorgverleners zoals huisartsen, verloskundigen en instellingen. Neem contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken via info@diagnovum.nl.  
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