
    
 
  
  
 

 

 

 

Point of Care Testing (POCT) 
 

In deze factsheet vindt u informatie over de POCT, de werking en informatie voor 

patiënten 

 

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.  
 

Wat zijn de voordelen van POCT-apparatuur in de huisartsenpraktijk? 
 Snelle uitslag, u kunt direct handelen; 

 One stop visit, de patiënt wordt direct in de praktijk geholpen, het is daardoor erg 

patiëntvriendelijk; 

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

 Doordat de uitslagen meteen bekend zijn in het ziekenhuis, voorkomt POCT 

dubbeldiagnostiek; 

 Digitale koppeling, de uitslagen van de testen komen automatisch op de juiste plek in het 

HIS; 

 Apparatuur en reagens kosteloos; 

 Uitstekende ondersteuning door ons POCT-team; 

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

Aan welke bepalingen kunt u denken: 
 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; 
 

Wat zijn de instap-eisen? 
1.  POCT bij de huisarts kan voor de volgende bepalingen: CRP of HbA1c; 

2.  U maakt daadwerkelijk gebruik van de POCT, met een minimale frequentie op jaarbasis:  

  CRP : minimaal 150 testen op jaarbasis  

  HbA1c: minimaal 150 testen op jaarbasis* 

 

(* Wordt het apparaat in combinatie met CRP gebruikt dan is het 150 in totaal) 

 

  



    
 
  
  
 

 

 

 

3. U werkt voor de laboratoriumdiagnostiek exclusief samen met Diagnovum; 

4.  U werkt met ZorgDomein; 

5.  Voor het werkproces is het prettig als u een computer in de buurt van het POCT apparaat heeft 

staan. Dit is geen vereiste maar dit maakt het werkproces voor uzelf wel gemakkelijk; 

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

 

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

Neem dan contact op via poct@diagnovum.nl. U wordt gebeld voor een afspraak. 

Samen gaan we in gesprek om te bezien wat de wens is en of de praktijk voldoet aan de 

instapvoorwaarden. U ontvangt een informatiepakket, hoe het werkt en wat we van u nodig 

hebben om u aan te sluiten. We vragen u onder andere ook om de gebruikersovereenkomst te 

ondertekenen. 
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