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Definitie POCT



Toepassingen POCT

Ziekenhuisafdeling
Intensieve diensten IC

Operatiekwartier OK

Spoed

Bevallingskwartier

Dialyse

Specifieke diensten: diabetes

Daghospitalisatie

Consultatie

Functiemetingen

Pediatrie

Huisartsen

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Thuis  (PST patient selftesting)



POCT flow
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From 2009 to 2016 US POCT market was expected to show a compound annual growth rate of 9.2% (Frost and Sullivan)

paritically the growth of nucleic acid diagnostics for infectious diseases (and cancer)



Global P



POCT in UZ Leuven

21% van de resultaten zijn afkomstig van POCT toestellen
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POCT toestellen/testen

Toestellen

– Eenvoud in gebruik/onderhoud

– Beperkte afmetingen (handheld, bench top)

– Meetprincipes: immuno-chromatografie, 

centrifugale microfluids, flowcytometrie,moleculaire

technieken

Testen

- Klein staalvolume

- Geen staalvoorbereiding

- Korte reactietijd

- Interpretatie van de testen leidt vaak tot actie



POCT in de chemie/immunochemie

• Glucose

• Bloedgassen

• Elektrolyten

• CRP

• Lactaat

• Fibronectine

• Cardiale merkers

• Ketonen

• Creatine, procalcitonine

• Urine dipstick

• …..



POCT in de hematologie/stolling

• WBC, Hb, diff

• PT/INR

• APTT

• HbA1c

• D-dimeren

• ACT

• Thromboelastografie….



POCT in de microbiologie

Antigentesten

• Group A streptococcen

• Legionella pneumophilia

• Streptococcus pneumoniae

• HIV testing

• Influenza A,B en A/B

• RSV en andere virussen

Op basis van moleculaire principes

• Influenza A,B en A/B

• RSV en andere virussen

• Group B streptococcen



POCT in de microbiologie

• Helicobacter pylori

• Clostridium difficile

• Malaria

• Lyme

• Mononucleosis

• Rota, Adeno, noro…



Parameters POCT UZ Leuven 

 Glucose

 Bloedgassen

 Stollingsparameters: PT/INR, ACT, APTT

 Ethanol (adem)

 Zwangerschapstest

 Hematologische parameters: Hb, Hct, bloedplaatjes

 Foetale fibronectine

 Lactaat

 Plavix/Aspirine

 Thrombo-elastografie

 Urine strips

 Ketonen



POCT in UZ Leuven
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Meerwaarde voor de patiënt

• Kort TAT 

• Er kan onmiddellijk gehandeld worden of beslist 

worden

– Aanpassing medicatie

– Beslissing voor opname

– Starten van een behandeling

• Klein staalvolume

• Schept vertrouwen naar de patiënt
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Kwaliteit van testen
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Kwaliteit van de testen

• Literatuur

• SKUP

• NIHR



Kwaliteit van de testen

• SKUP
Scandinavische samenwerking voor  de evaluatie van “nearby

patient laboratory equipment” voor de eerste  lijnszorg

samenwerking tussen

KBA in Hillerod Hospital/DAK-E, Denmark

Noklus (Noorwegen)

Equalis (Zweden)







Kwaliteit van testen

• National Institute for Health Research (NIHR) Diagnostic

Evidence Co-operative (DEC) Oxford

– helpt diagnostische innovaties te faciliteren in NHS

– biedt trainingen en advies voor wie nieuwe diagnostische 

testen in eerste lijnszorg wil ontwikkelen

https://www.oxford.dec.nhir.ac.uk

https://www.oxford.dec.nhir.ac.uk/
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Operationele organisatie

Richtlijnen
- FDA/CLIA

- JCI

- CAP

- Europese richtlijnen

- ISO

- CLSI

- Nederlandse richtlijnen

- Belgische richtlijnen



Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO / JCI)

JCI considers the entire institution and does not want to see more than

one level of care. As a result JCI does inspect for waived tests too.

Consequently, if patients have the potential of having testing done at

multiple sites within an organization (e.g. laboratory, physician office, 

emergency room, ICU ..), test correlations between the sites must be

made.

JCI requires laboratories to have an oversight of POCT in the hospital.

It should be clear in the electronic patient file which tests were performed by 

POC and reference values should be provided. POCT tests should be 

traceable to the instrument and the user. Only certified users should be 

allowed to perform POCT.



Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO / JCI)

QC should be analyzed at least at the frequency recommended by the

manufacturer. All results must be documented. With QC failures, the

documentation must include what was done to rectify the problem.

Waived tests are not subject to proficiency testing, although a testing site 

may choose to use proficiency testing as one means to assess personnel 

competency.



ISO normen

ISO 22870: 2016 POCT – requirements of quality and

competence

+

ISO 15189: 2012  Medical laboratories – Particular requirements

for Quality and competence

Behandelt POCT uitgevoerd in ziekenhuizen, 

gezondheidsorganisaties die ambulante zorg voorzien

Bevat niet: patient self testing



ISO 22870: 2016



CLSI

• POCT09A: Selection criteria for Point of Care testing devices, 

Approved Guideline 2010

• POCT07A Quality management: Approaches to reducing

errors at the Point of Care; Approved Guideline 2010

• POCT01-A2 Point of Care Connectivity; Approved Standard –

Second Edition 2006

• POCT02A Implementation guide of POCT01 for health care 

providers; Approved Guideline 2008

• POCT04-A2 Point of Care in vitro diagnostic testing; 

Approved Guideline – Second Edition 2006

• POCT08-A Quality practices in noninstrumented Point of 

Care; Approved Guideline 2010



Nederlandse richtlijnen voor POCT



Belgische richtlijnen

Ziekenhuis

• POCT valt onder de verantwoordelijkheid van het labo en 

moet voldoen aan de Praktijkrichtlijn Klinische biologie

• Belac accreditatie: ISO 15189 : 2012 + ISO ISO 22870: 2016 

Buiten het ziekenhuis

geen wettelijk kader

ontwerptekst opgemaakt voor POCT, zowel in het ziekenhuis      

buiten het ziekenhuis door de Werkgroep  POCT
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Uitvoering/opleiding

Problemen

Groot aantal uitvoerders

Uitvoerders hebben weinig labo-technische ervaring

Accuraatheid van de uitvoering door hoge werkbelasting van uitvoerders

Gestandardiseerd werken

Troubleshooting

Opleiding van de medewerkers

Sommige testen worden uitgevoerd zonder weten van het labo

Resultaten worden niet genoteerd

Onderschatting van het risico door de gebruikers











Uitvoering/opleiding



Connectiviteit met LWS/KWS

Problemen

• Niet alle toestellen kunnen geconnecteerd worden

• Sommige toepassingen vereisen draadloze 

verbindingen. Deze draadloze verbindingen werken 

niet altijd voldoende snel

• Niet alle toestellen kunnen individueel 

geconnecteerd worden en vereisen een middleware: 

middleware is niet universeel



Connectiviteit met LWS/KWS



Connectiviteit met LWS/KWS





POCT LABORATORIUMGENEESKUNDE

ABL90  (31) BLG/ Electolyt/ Gluc/Lact/Hb + deriv AQURE

Accu Chek Inform II (199) Glucose COBAS IT 1000

Rotem (1) Thromboelestografie

Accu Chek Performa (20) Glucose

Hemochron Signature (4) APTT

Coaguchek (10) PT INR
(project APTT - ACT*)

RapidFFN (1) Foetale fibronectine 

Verify Now (1) Thrombocytenaggregatie (Aspirine - Plavix) 

pocH-100i (1) Hb - Htcr - Thrombocyten

AccuTrend Plus (1) Lactaat

Dräger Alcoholmeter (11) Ethanol adem

Zwangerschapstesten

Project APTT - ACT*
Actalyke (7) ACT (low)

Toekomstige projecten
Medtronic (10) ACT (high) EQC

Teststroken Urine

Ketonen bloed
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Kwaliteitscontrole

Problemen

• Niet eenvoudig wanneer het toestel zelf niet voorzien is van 

een QC systeem

• Afhankelijk van de gebruiker

– gebruiker voert de test niet uit

– gebruiker neemt geen correctieve actie bij een QC die out 

of range is

– gebruiker registreert de resultaten niet

• Duur, vooral indien de QC/patiënt ratio niet groot is



Kwaliteitscontrole

IQC en EQC moeten een bijdrage leveren voor de garantie van 

de kwaliteit van POC toestellen en patiënten resultaten, 

overdraagbaar, praktisch uit te voeren zijn en kosteffectief

Het QC plan zal afhangen van

– complexiteit van het toestel

– Ingebouwde controles

– frequentie van het gebruik van het toestel

– operatoren 

– kost



Kwaliteitscontrole

QC controlemateriaal

Controles uit de kit/ ingebouwd in het toestel zijn 

toegelaten.

Controles van andere leveranciers genieten de

voorkeur.

gemakkelijk in gebruik

geen manipulatie: verdunning/mening

bewaring: bij voorkeur op KT (bewaring in een breed 

temp gebied)



Kwaliteitscontrole

IQC frequentie

Voor elke type  toestel moet de frequentie bepaald 

worden

• elektronische/ingebouwde QC: volgens de fabrikant

• stripreaders (weinig complex) 

– min.1X/maand (controle in pathologische range)

– indien 2 levels beschikbaar zijn: normaal/abnormaal 

afwisselen

• kleine labotoestellen

- frequentie te vergelijken met het centraal lab



Kwaliteitscontrole

IQC: noteren en interpreteren van de QC resultaten

- moet eenvoudig en betrouwbaar zijn

- onmiddellijke en systematische interpretatie

- resultaten moeten (indien relevant) op een 

controlekaart beschikbaar zijn met datum, uitvoerder en 

tijdstip van uitvoeren

- er moet een procedure zijn met acties indien de QC 

out of range is



Kwaliteitscontrole

Externe kwaliteitscontrole

• CAP

• NEQAS

• INSTAND

• EPTIS

• EKE









POCT LABORATORIUMGENEESKUNDE

ABL90  (31) BLG/ Electolyt/ Gluc/Lact/Hb + deriv IQC - EQC AQURE

Accu Chek Inform II (199) Glucose IQC - EQC COBAS IT 1000

Rotem (1) Thromboelestografie IQC

Accu Chek Performa (20) Glucose IQC

Hemochron Signature (4) APTT IQC - electonische QC

Coaguchek (10) PT INR
(project APTT - ACT*) strip controle

RapidFFN (1) Foetale fibronectine IQC - electonische QC

Verify Now (1) Thrombocytenaggregatie (Aspirine - Plavix) IQC - electonische QC

pocH-100i (1) Hb - Htcr - Thrombocyten IQC

AccuTrend Plus (1) Lactaat IQC

Dräger Alcoholmeter (11) Ethanol adem 6-maandelijkse kalibratie

Zwangerschapstesten

Project APTT - ACT*
Actalyke (7) ACT (low)

Toekomstige projecten
Medtronic (10) ACT (high) EQC

Teststroken Urine

Ketonen bloed
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Opstart van nieuwe POCT toepassing

 Vraag komt uit de zorg om test in te voeren

 Voor- en nadelen worden ten elkaar afgewogen

 Evaluatie van value/kost

 Evaluatie van de kwaliteit van de test

 Evaluatie van de praktische uitvoering

 Evaluatie van de kwaliteitsborging (IQC/ EQC)

 Testfase van POC-test - validatie

 Beslissing tot aanschaf/invoering

 Afspraken verantwoordelijke

 Koppeling aan LIS

 Opmaken van instructies 

 Opleiding en opstart



POCT implementatie, een uitdaging
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Kostprijs

POC testen zijn duurder dan de 

overeenkomstige testen die in het 

centraal labo gebeuren.

Maar bij het gebruik van POCT moet de 

totale evaluatie van kost/benefit in 

rekening gebracht worden inclusief de 

klinische meerwaarde voor de patiënt.
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POCT buiten het ziekenhuis

• Huisartsen

– In België niet wettelijk  gereglementeerd

– grote vraag naar POCT

– ontwerptekst in opmaak

– Testen : CRP, D-dimeren, Troponine,….

– Grote uitdaging om dit door het 

laboratorium onder controle te krijgen



POCT buiten het ziekenhuis

• PST

Sterke toename van testen die op de 

markt komen.

Apotheker wil hierin een belangrijke rol 

spelen

Met behulp van apps en digitale recording

zijn er heel wat mogelijkheden 


