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Clinical bottom line  
Vanuit de literatuur kunnen we een definitieve plaats van de Faeces Antigentest in de opvolging van de 
eradicatie-therapie bij kinderen nog niet besluiten. Zowel inzake de het aantal vals positieve resultaten, als 
inzake het ideale tijdstip voor de bevestiging van de eradicatie bestaan er nog teveel contradicties die eerst 
uitgeklaard dienen te worden. Waar men het in de literatuur het wél over eens is, is de hoge negatief 
predicatieve waarde, die zou toelaten de test te gebruiken in cascade: indien de Faeces Antigentest negatief 
is, kan de eradicatie als succesvol worden beschouwd, indien de test positief is, dient het resultaat met de 
13C-Ureum Ademtest te worden bevestigd.  

Clinical/ Diagnostic scenario 
Helicobacter pylori wordt hoofdzakelijk opgelopen tijdens de kindertijd. In de ontwikkelingslanden is tot 
80% van de kinderen geïnfecteerd met H. pylori. In Europa en de USA daarentegen is de prevalentie lager, 
hoewel infectie kan aangetoond worden bij 5-15% van de kinderen (van Doorn et al., 2001).   
Enkel indien een kind symptomen vertoont, onderneemt men een EGD. Indien deze, na een H. pylori 
specifieke immunohistochemie, de aanwezigheid van de bacterie bevestigt, wordt het kind aan een 
eradicatietherpie onderworpen. Voor het opvolgen van deze  therapie bij kinderen is er een variëteit aan 
niet-invasieve testen beschikbaar. In UZLeuven maakt men gebruik van de 13C-Ureum Ademtest cfr. 
comment 1 . Dit is een zeer betrouwbare, doch dure test. Daarnaast vereist ze actieve medewerking van de 
patiënten, en is daardoor technisch moeilijker uit te voeren bij zeer jonge kinderen (Koletzko et al., 2001), 
wat de opname in dagkliniek vereist bij kinderen jonger dan 3 jaar. De Faeces Antigentest is een niet-
invasieve test, die géén actieve medewerking vereist en daarenboven zeer eenvoudig is om uit te voeren.  
In de marge van deze CAT benadrukken we het belang van de evaluatie van de beschikbare niet-invasieve 
testen, voornamelijk in het kader van de ‘test and treat’ strategie die door de guidelines worden aangeraden 
voor volwassenen jonger dan 45 jaar. Deze strategie stelt dat bij volwassenen jonger dan 45 jaar en bij 
afwezigheid van alarmsymptomen, de primaire diagnose van een H. pylori infectie door een niet-invasieve 
test moet gesteld worden en niét door endoscopie zoals bij kinderen.  

Questions 
1.       Management van een Helicobacter pylori infectie: guidelines ?   
2. De diagnostische waarde van de Faeces Antigentest in vergelijking met de 13C-Ureum Ademtest in 

de follow-up van een H. pylori therapie?  
3.       Patiëntvriendelijkheid van de Faeces Antigentest en de 13C-Ureum Ademtest in de routine 

klinische praktijk ? 

Search terms 
Zoektermen: Helicobacter pylori [MeSH]; H. pylori Stool Antigen Test, H. pylori diagnosis, H. pylori 
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Urea Breath Test, Breath tests [MeSH] AND Helicobacter pylori [MeSH], dyspepsia [MeSH] AND 
management [MeSH]. 
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Critical Appraisel 
1. De management van een Helicobacter pylori infectie: guidelines (Addendum 3) 
Omwille van de afwezigheid van een specifiek klinisch beeld, en zeker bij kinderen, stelt de European 
Helicobacter pylori Study Group dat de primaire, definitieve diagnose van een H. pylori infectie gesteld 
moet worden aan de hand van een EGD (oesophagogastroduodenoscopie). Het histologisch onderzoek op 
deze stalen, geeft ons enerzijds informatie omtrent de aanwezigheid van H. pylori, de ernst en de 
topografische distributie van de gastritis (Gold B.D. et al., 2000). Anderzijds levert een dergelijk 
onderzoek ook de DD met andere GI-stoornissen, die, gezien de lage prevalentie van H. pylori in onze 
pediatrische bevolking, meer waarschijnlijk de oorzaak zullen vormen van de klinische symptomen (Gold 
B.D. et al., 2000).  



Indien een primaire diagnose van H. pylori is gesteld, wordt een eradicatie-therapie aangeboden aan de 
patiënt. Het succes van een dergelijke therapie moet opgevolgd worden met een betrouwbare niet-
invasieve test (Drumm B. et al., 2000). Van de beschikbare niet-invasieve testen (serologie, detectie van 
antilichamen in het speeksel en urine, detectie van antigen in de faeces en de 13C-Ureum Ademtest)  zijn de 
serologische testen volgens de European Guidelines niet betrouwbaar voor de follow-up, gezien het 
maanden kan duren voordat de antistoftiter weer voldoende gedaald is bij een succesvolle eradicatie van H. 
pylori.  De 13C-Ureum Ademtest daarentegen, is zeer betrouwbaar bij oudere kinderen maar vereist verdere 
evaluatie bij jongere kinderen, voornamelijk deze die jonger zijn dan 2 jaar. De Faeces Antigen Test vormt 
volgens de Guidelines een goed alternatief indien de Ademtest niet beschikbaar is.  

Besluit: Bij kinderen dient de primaire diagnose gesteld te worden door EGD. De opvolging van de 
eradicatiebehandeling kan met een betrouwbare, niet-invasieve test gebeuren. De door de guidelines 
aanbevolen, eerstelijns posttreatment diagnostische test is de 13C-Ureum Ademtest. De Faeces 
Antigentest vormt een betrouwbaar alternatief.  
  
2. De diagnostische waarde in de opvolging van de eradicatie-therapie van de Faeces 
Antigentest ?   
2.1. Diagnostische waarden > 4 weken na de eradicatie-therapie
De tot nu toe grootste posttreatment study is de European multicenter study van Vaira et al., waarin 279 
geïnfecteerde patiënten behandeld werden volgens een H. pylori eradicatie regime, en die 4 weken na 
therapie gevraagd werden terug te komen voor biopsies, 13C-Ureum Ademtest, en de HpSA. Deze 
resultaten waren beschikbaar voor 235 patiënten. In Addendum 4 vindt u hiervan een overzicht. De 
diagnostische accuraatheid werd bepaald uit een vergelijking met biopsie-gebaseerde methoden in 162 
patiënten die een follow-up gastroscopie aanvaarden. Deze vergelijking geeft de HpSA een sensitiviteit 
van 93,8% (95% C.I.= 85,4-100) en een specificiteit van 96,9% (93,9-99,9). Daarnaast gebeurde er ook 
een vergelijking met de 13C-Ureum Ademtest in een gehele populatie van 235 patiënten na behandeling, 
met een sensitiviteit en een specificiteit van respectievelijk 95,6% (89,6-100) en 94,7% (91,5-97,9). 
In de systematic review van al krijgen we een overzicht van 25 studies, die de H. pylori Faeces Antigentest 
evalueren inzake de confirmatie van H. pylori eradicatie, 4 weken of langer na de behandeling Addendum 
5. Het gaat in totaal over 2078 patiënten, zowel volwassenen als kinderen. De gebruikte ‘gouden 
standaarden’ zijn ofwel de 13C-Ureum Ademtest, ofwel de combinatie van tenminste 2 biopsie-gebaseerde 
diagnostische methoden. Men bekwam een gewogen gemiddelde van sensitiviteit en de specificiteit voor 
de H. pylori Faeces Antigentest van respectievelijk 88,3% (95% C.I.= 87-90%) en 92% (91-93%).  
Deze gunstige resultaten worden echter niet bevestigd door andere studies, eveneens ≥ 4 weken na 
therapie, die een aanzienlijk aantal vals positieve resultaten rapporteren, wat zich resulteert in een lage 
specificiteit. Kijken we bijvoorbeeld naar Makristathis et al., Trevisani et al., Forné et al., Costa et al.  
De aanwezigheid van H. pylori faeces antigenen in patiënten met geslaagde eradicatie kan verklaard 
worden via volgende mechanismen. Vooreerst zou het kunnen dat H. pylori antigenen geëlimineerd 
worden via de faeces, zelfs nog een lange periode na de geslaagde eradicatie. Dit is echter een onverwachte 
bevinding, aangezien het goed geweten is dat de volledige vervanging van de maagmucosa minder dan 1 
week in beslag neemt. Een andere mogelijkheid zou de langer durende eliminatie zijn van de 
degeneratieproducten van reeds dode bacteriën. Als derde mogelijkheid zou het natuurlijk ook nog kunnen 
dat de antigenen die gedetecteerd worden door de HpSA kruisreageren met andere organismen.  
Naast deze lage specificiteiten, benadrukken we ook nog enkele lage sensitiviteiten, zoals bij Cullen et al., 
Plebani et al., Husson et al., Forné et al., hoewel dergelijke studies eerder de uitzondering vormen. Het 
zou mogelijk zijn dat er kort na de behandeling een reductie is van de H. pylori densiteit, ook bij patiënten 
bij wie de bacterie niet volledig geëradiceerd is. Dit zou dan gepaard gaan met lage HpSA densiteiten, en 
vals negatieve resultaten.  
Een belangrijke opmerking werd gemaakt door Bilardi et al.: de meeste studies inzake de performantie van 
de HpSA in de posttreatment setting gebruiken de 13C-Ureum Ademtest als ‘gouden standaard’, wat zeker 
de betekenis van hun resultaten verminderd. De enkele studies die biopsie gebaseerde testen gebruiken als 



‘gouden standaard’, hebben tegenstrijdige resultaten.  

Besluit: De meningen over de efficaciteit van de HpSA test bij patiënten die een eradicatie therapie 
hebben ondergaan zijn tegenstrijdig. Daarom is verder onderzoek vereist om deze discrepanties te 
verklaren. Wat wel in het algemeen opvalt is de goede Negatief Predictieve Waarde, die duidelijk 
primeert in de opvolging van de eradicatietherapie. 

2.2. Diagnostische waarden op verschillende tijdstippen na de eradicatie-therapie  
De meeste studies tonen aan dat de H. pylori Faeces Antigentest een acurate methode is om de H. pylori 
eradicatie te bevestigen ≥ 4 weken na het beëindingen van de behandeling. Bijvoorbeeld, in de studie van 
Makristathis et al. (pediatrische patiënten) cfr. Addendum 6, was de specificiteit van de Premier Platinum 
HpSA en FemtoLab H. pylori, respectievelijk 93% en 97%, bij faecesstalen gecollecteerd 4 weken na de 
behandeling. Deze cijfers nemen licht toe voor stalen bekomen 6 weken na behandeling (97% en 100%) en 
na 8 weken (100% en 100%).  
Deze gunstige resultaten worden echter niet bevestigd in andere studies. Forné et al. cfr. Addendum 7 
verzamelden faecesstalen 24h, 6 wken en 6 maanden na het beëindigen van de behandeling. Na 6 weken, 
was de specificiteit van de H. pylori SA 85%, en na 6 maanden waren de resultaten zelfs slechter, namelijk 
79%. Hier zien we dat de vals positieve resultaten niet veroorzaakt worden door de vroege bepaling.  

Besluit: Het exacte tijdstip voor de confirmatie van de H. pylori eradicatie na therapie aan de hand 
van de Faeces Antigentest vereist ook nog meer nader onderzoek. Dit omdat sommige studies menen 
dat het optimale tijdstip voor het toepassen van de test moet uitgesteld worden tot > 4 weken na het 
beëindigen van de therapie.  

3. Patiëntvriendelijkheid in de routine klinische praktijk van de 13C-Ureum Ademtest in 
vergelijking met de Faeces Antigentest. 
Hetgeen een belangrijk obstakel kan zijn in het gebruik van de Faeces Antigentest in de routine klinische 
praktijk is de tegenzin van de patiënt inzake het verzamelen en binnenbrengen van een faecesstaal. Dit 
bleek inderdaad het geval te zijn bij een studie van O’Connor et al. waarbij bijna de helft van de patiënten, 
na het instellen van de therapie, er niet in slaagden een faecesstaal binnen te brengen voor de antigentest. 
Hieruit kon duidelijk geconcludeerd worden dat de patiënten niet te vinden waren voor het verzamelen en 
hanteren van hun faecesstalen. Doch bleek ook uit dit onderzoek dat dit ironisch genoeg niet het geval was 
voor kinderen: ‘Ironically, compliance with the HpSA test may not prove problem in children where 
parents can ensure collection and delivery of stool specimens.’ 
Dit blijkt ook zeker in de praktijk zo te zijn. Dr. Hoffman stelt vast dat ouders van een patiëntje met 
abdominale klachten reeds een faecesstaal bij hebben, ongeacht de vraag hiernaar.  

Besluit: de Faeces Antigentest is patiëntvriendelijker dan de 13C-Ureum Ademtest, aangezien de test 
geen actieve medewerking vereist van de kinderen. Hun ouders verzekeren de staalafname en 
aflevering.  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



Comments 
1. Huidige situatie in UZLeuven 
1.1. Principe 13C-Ureum Ademtest
De 13C-Ureum Ademtest baseert zich op de zeer hoge urease-activiteit van Helicobacter pylori, die het 
door het stabiele 13C isotoop gemerkt ureum in 13CO2 omzet. 

1.2. Praktische uitvoering 13C-Ureum Ademtest
Bij kinderen ouder dan 3 jaar worden de ademstalen thuis, met de hulp van de ouders, afgenomen. 
Hiertoe krijgen de ouders een ‘13C-ureum ademtest pakket’ mee naar huis, waarvan u de bijsluiter vindt in 
Addendum 1. In een dergelijk pakket vinden we 1 zakje Helicodrink, dat 75 mg 13C-gemerkt ureum bevat; 
6 glazen buisjes met afsluitdop, genummerd van 1 tot 6; een plastiek rietje om te blazen en een zelfklevend 
adres voor terugzending van de test. Het patiëntje dient ’s morgens, in nuchtere toestand, gedurende 10 
seconden in buisje 1 en één minuut later in buisje 2 blazen. Vervolgens wordt de Helicodrink opgelost in 
een glas water, dat door het patiëntje gans leeg gedronken wordt. 15 minuten na het drinken blaast hij/zij in 
buisje 3, en na 30, 45 en 60 minuten respectievelijk in buisje 4, 5 en 6. De bekomen ademstalen stuurt men 
via de post op naar het labo Digestie-Absorptie van de dienst Gastro-Enterologie.  
Voor kinderen onder de 3 jaar gebeurt de staalname in de dagkliniek. De 6 ademstalen worden bekomen 
door luchtaspiratie via een sonde, die in de neus van de patiënt wordt aangebracht. De tijdstippen van 
afname zijn identiek aan de voorgaand beschreven methode.  
In dit labo bepaalt men aan de hand van GC-MS de cumulatieve 13CO2–excretie na 1 uur, uitgedrukt in % 
dosis. Indien dit percentage groter is dan 1,3 is de test positief. In Addendum 2 vindt u een overzicht van 
een verslag van een positieve en van een negatieve 13C-Ureum Ademtest.  
Een nadeel vormt de noodzaak aan dagkliniek bij kinderen onder de 3 jaar. Voor kinderen boven deze 
leeftijd kan de afname gewoon in de thuisomgeving plaatsvinden, waardoor de patiënt zich natuurlijk meer 
op zijn gemak voelt.  
1.3. Aanvragen in periode 01/01/2002 – 01/03/2003 (Addendum 9) 
In de periode van 1 januari 2002 tot 1 maart 2003:  

-          451 EGD uitgevoerd, waarvan 11 positief op H. pylori => prevalentie H.pylori bij 
kinderen onder de 18 jaar: 2,4%. 

-          Bij 1 van de 11 patiënten was de 13C-Ureum Ademtest niet te bepalen en diende de test te 
worden herhaald.   

-          Bij 4 van de 11 patiënten was de 13C-Ureum Ademtest positief, wat wijst op een 
therapiefalen bij 36,3% van de patiënten.  

-          Bij de 4 positieve 13C-Ureum Ademtesten werd de therapie aangepast, en van 3 van de 4 
patiënten werd een controle 13C-Ureum Ademtest uitgevoerd. Deze was negatief bij 1 
patiënt, maar bij de andere 2 positief, wat een 2de aanpassing van de eradicatietherapie 
vereist. Het resultaat van 1 van deze 2 patiënten is nu gekend, en is negatief. De andere 
viel buiten het bestek van de bestudeerde periode.   

Wat de leeftijd van de patiënten betreft zien we dat geen enkele jonger is dan 3 jaar, waardoor de afname 
van de ademstalen thuis kon gebeuren. Eén patiënt vormde hierop een uitzondering. Ten gevolge van de 
mentale retardatie gebeurde de staalname in het ziekenhuis. Het resultaat van de eerste 13C-Ureum 
Ademtest was positief, maar gezien de goede klinische toestand van de patiënt en de technische 
moeilijkheid van de staalname, werd er geen volgstaal afgenomen.  
Vanuit de pediatrische kliniek is er een sterke interesse naar het gebruik van de Faeces Antigentest in de 
praktijk.  
  
  
  
  
 
 



  
2. Kostprijsvergelijking  
2.1. Geschatte kostprijs van de 13C-Ureum Ademtest UZLeuven per patiënt 
1.  Substraatkost= 15 euro per patiënt (= 6 ademstalen) 
    GC-MS-gebruikskost= 0,5 euro per test => 3 euro per patiënt 
2.  MLT-loonkost= 43928 euro per jaar (berekend op 1626 werkuren) 
     Geschatte ‘hands-on’ time= 12 minuten per patient (tuning GC-MS, analyse van testresultaten) 
     Loonkost per patient= 5,40 euro 
3.  GC-MS kost per test= 20 euro/test => 6 testen => 120 euro 

=> 1+2= ‘marginale kost’ 13C-Ureum Ademtest 23,4 euro (!!veel te weinig, maar te weinig gegevens voor 
               meer nauwkeurige bepaling) 
     1+3= ‘marginale kost’ 13C-Ureum Ademtest 138 euro  
De test is beschreven in de nomenclatuur onder de nummers 473255/473266, en het bijhorend 
honorarium bedraagt= 147,02 euro. Ondanks het gebrek aan gegevens zal onze 2de schatting van de 
kostprijs het meest in de buurt komen. Het RIZIV staat in voor 85% van de kosten, terwijl de patiënt zelf 
voor 15% bijspringt. De kostprijs voor de patiënt bedraagt 22,05 euro. 

2.2. Commerciële vormen van de Faeces Antigentest en kostprijs 

De commerciële vorm van de Faeces Antigentest die het meest bestudeerd is, is de Premier Platinum 
HpSA™ (Meridian Diagnostics, Cincinnati, USA, catalogus No. 601348 ). De test is een enzyme 
immunoassay, die aan de hand van peroxidase-geconjugeerde, polyclonale antilichamen, H. pylori 
antigenen in de faeces opspoort. De kit is op de markt met een CE approval.  
1.  Catalogusprijs= 980 euro voor 48 testen => 20,42 euro per test 
2.  Geschatte hands-on time= 25 minuten 
     MLT-loonkost= 43928 euro per jaar (berekend op 1626 werkuren) 
     Loonkost per test= 11,26 euro 
3.  Loonkost faeceswerkpost per test= 4,86 euro 

=> 1+2= ‘marginale kost’ Faeces Antigen Test is 31,68 euro per test 
     1+3= ‘marginale kost’ Faeces Antigen Test is 25,28 euro per test 

De test staat niet beschreven in de nomenclatuur. De gehele kostprijs voor het labo moet dus 
doorgerekend worden aan de patiënt.  

Andere commerciële vormen van de Helicobacter pylori Stool Antigentest zijn:  
- ImmunoCard® STAT! HpSA (Meridian Diagnostics, Cincinnati, USA, catalogus No. 750720): een 
ELISA, gebaseerd op monoclonale antilichamen gericht tegen H. pylori; CE approval aangevraagd; 20 
testen aan 20 euro.  
- FemtoLab H. Pylori® (Connex, Martinsried, Germany, catalogus No. K6630): een one step EIA, op basis 
van monoclonale antilichamen, voor de directe immunologische detectie van H. pylori antigenen in 
faecesstalen; CE approval; 96 testen aan 1331 euro  
  
3.  Kost-effectiviteitsvergelijking  van de Faeces Antigentest in vergelijking de 13C-Ureum 
Ademtest.   
In een artikel van Vakil et al. werden de verschillende diagnostische testen van H. pylori aan een kosten-
effectiviteitsstudie onderworpen. Een beslissingsanalyse werd uitgevoerd door het vergelijken van de 
kosten per aantal correcte diagnoses bekomen voor verschillende opeenvolgende teststrategieën. De 
schattingen van de H. pylori prevalentie en de testkarakteristieken werden bekomen aan de hand van een 
systematische review van de MEDLINE bibliografische database. De kostschattingen haalde men uit de 
2000 Medicare Fee Schedule (Amerika). Een bepaalde teststrategie wordt als dominant beschouwd indien 
hij zowel minder kostelijk als meer effectief is dan de andere strategieën. Bij een lage prevalentie (30%) 
aan H. pylori, wat wij dus ook verwachten in het geval van het meten van het effect na een 



eradicatietherapie, is de meest effectieve teststrategie de Faeces Antigentest, gevolgd door een 
confirmerende 13C-Ureum Ademtest voor de positieve resultaten, met een effectiviteit van 95% 
Addendum 8.  
Het uitvoeren van een dergelijke kosten-effectiviteitsvergelijking voor UZLeuven, is in de praktijk niet 
mogelijk zonder meer concrete gegevens inzake de kostprijs van de 13C-Ureum Ademtest. 
To do/ Actions 

1. Aannemen van een uitkijkende houding naar méér vergelijkende studies in de pediatrie, op basis 
van een éénduidig gedefinieerde ‘gouden standaard’.  

2. Opzetten van een vergelijkende studie inzake concordantie tussen de 13C-Ureum Ademtest en de 
Faeces Antigentest in de opvolging van de eradicatietherapie van H. pylori bij kinderen.  

  
Modified from: Sackett DL. Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM: Churchill Livingstone, 2000 



 
Addenda 
Addendum 1: 13C-Ureum Ademtest Pakket  

 
 

  
  
  
  
  



Addendum 2: Voorbeeld van een positieve en negatieve 13C-Ureum Ademtest 
  

 



  
  
  
  
   
  
  
  
  



Addendum 3: Proposed treatment strategie for children who have upper abdominal 
symptoms and are infected with H. pylori (Drumm B. et al., 2000) 
* De onderbroken lijnen indiceren het gebrek aan consensus betreffende de management van kinderen, die 
geïnfecteerd blijven maar asymptomatisch zijn na behandeling.  
  

 
 

  
  
  
  
  

  



Addendum 4: Overall results observed for the two noninvasive diagnostic techniques with 
confidence intervals (p= 0,95) from Vaira et al., 2000.  
  

  
  
Addendum 5: Studies evaluating H. pylori stool antigentest to confirm eradication ≥ 4 weeks 
after completing therapy from Gisbert et al., 2001. 
  

 
  
  
  



Addendum 6: Performance of Premier Platinum HpSA and FemtoLab H. pylori in the 
second test series with specimens collected before and after eradication therapy from 
Makristathis et al. 
  

 
  
  
Addendum 7: Results of sensitivity , specificity and positive and negative predictive value of 
the HpSA Test at 24h, 6 wk, and 6 months after finishing eradication treatment from Forné 
et al. 
  

 
  
  
Addendum 8: Principal results according to H. pylori prevalence from Vakil et al. 
  

 
  
  
  
  



  
Addendum 9: Overzicht 13C-Ureum Ademtesten 01/01/2002-01/03/2003.  
  
Patiënt Leeftijd Aantal 

UBT 
Data UBT Resultaat Tijdsinterval 

tussen UBT 
1. 15 jaar 2 23/01/2002 Niet te bepalen* / 
      11/02/2002 Negatief / 
2. 13 jaar 1 16/11/2002 Negatief / 
3. 10 jaar 1 22/03/2002 Negatief / 
4. 9 jaar 3 28/08/2002 Positief / 
      06/10/2002 Positief 39 dagen 
      26/11/2002 Negatief 51 dagen 
5. 9 jaar 1 04/04/2002 Negatief / 
6. 9 jaar 1 22/05/2002 Negatief / 
7. 9 jaar 2 22/12/2002 Positief / 
      20/02/2003 Positief 60 dagen 
8. 3 jaar 2 09/12/2002 Positief / 
      15/02/2003 Negatief 68 dagen 
9. 7 jaar 1 26/11/2002 Positief ** / 

10. 6 jaar 1 12/03/2002 Negatief / 
11. 13 jaar 1 30/01/2003 Negatief / 

  
*  De cumulatieve 13CO2–excretie na 1 uur (%) kon niet bepaald worden omwille van een foutieve 
nuchtere waarde. Dit wil zeggen dat de patiënt onvoldoende CO2 had uitgeademd in staal 1 en/of 2.  
** Een volgstaal van deze patiënt werd niet afgenomen, gezien de goede klinische toestand van de patiënt 
na behandeling en tevens gezien de afname van de ademstalen tengevolge van de mentale retardatie van de 
patiënt technisch zeer moeilijk ligt.  
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