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dienst laboratoriumgeneeskunde  

in samenwerking met interne geneeskunde maag-, darm- en leverziekten 

prof. dr. apr. K. Verbeke - prof. dr. J. Tack - ing. E. Houben 

 

 

FAECESANALYSE 
 
1. INDICATIE 

 
Diarree zonder duidelijke organische oorzaak.  

 

Bacteriële overgroei : geeft aanleiding tot malabsorptie met vaak als gevolg een osmotisch type diarree. Bacteriële 

overgroei wordt bevorderd door maagachlorhydrie, vertraagde transit, fistels, diverticulose. Bacteriële 

overgroei wordt gediagnosticeerd op basis van een verhoogde 14C-excretie vroeg in de galzuurademtest. 

Er is geen verhoogde 14C-excretie in de stoelgang. De vetexcretie kan licht verhoogd zijn.  

Diarree op basis van een gestoord galzuurmetabolisme : 

Cholerree : secretoir type diarree met overmaat aan galzuren in het colonlumen. In het duodenum zijn er 

normale galzuurconcentraties. De vetdigestie is dus relatief onaangetast. Er is een probleem met de 

opname van de galzuren in het ileum met als gevolg een overmaat aan galzuren in het colon. Oorzaken 

van dit type diarree zijn ileale dysfunctie, IBD, resecties. Bij cholerree wordt een verhoogde 14C-excretie 

in de stoelgang vastgesteld met verhoogde 14C/3H ratio. Er is meestal een verhoogde 14C-excretie laat in 

de ademtest. De concentratie van galzuren in de stoelgang is meestal ook verhoogd bij rechtstreekse 

bepaling. De vertexcretie kan licht verhoogd zijn. De transit kan verhoogd zijn.  

Steatogene diarree : Wanneer het verlies aan galzuren in het colon zo groot wordt dat er onvoldoende 

galzuren deelnemen aan de enterohepatische cyclus of finaal de galzuursynthese in de lever onvoldoende 

wordt, ontstaat een tekort aan intraluminele galzuren in het duodenum. Galzuren zijn nodig bij de 

emulsificatie en bij de vorming van micellen voor opname van vetten. Bij een tekort aan actieve 

intraluminele galzuren worden vetzuren in gehydrolyseerde vorm uitgescheiden. Dit kan veroorzaakt zijn 

door uitgebreide resecties, short bowel syndrome, mucosale pathologie,… Er wordt een verhoogde 14C-

excretie in de stoelgang vastgesteld met verhoogde 14C/3H ratio. Er is meestal een verhoogde 14C-excretie 

laat in de ademtest. De concentratie van galzuren in de stoelgang is verhoogd bij rechtstreekse bepaling, 

maar kan finaal ook laag zijn. De vertexcretie is sterk verhoogd. De transit is verhoogd. 

Steatorree : diarree ten gevolge van een intraluminele overmaat aan vetten. Dit kan veroorzaakt zijn door 

maldigestie van vetten bijvoorbeeld bij exocriene pancreasinsufficiëntie of een tekort aan intraluminele 

galzuren (steatogene diaree is een vorm van steatorree). De oorzaak kan ook liggen in een malabsorptie 

van vetten bij mucosale pathologie, bacteriële overgroei,… Bij steatorree wordt een hoge vetexcretie 

gemeten. Een pathologische galzuurademtest pleit voor bacteriële overgroei als oorzaak van de 

vetmalabsorptie. Transit is meestal verhoogd. Parameters voor galzuurzuurmetabolisme zijn normaal 

tenzij deficiënte micelvorming aan de basis ligt van de steatorree. 

Snelle transit : ter differentieel diagnose met cholerree: de 14C-excretie kan verhoogd zijn, maar de 14C/3H ratio 

zal normaal zijn. 
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2. TESTCOMBINATIES 

 

Faecesanalyse zonder markers 

 
 op basis van faecesanalyse alleen kunnen vetmalabsorptie en galzuurverlies min of meer beoordeeld worden. 

De waarde van deze analyse is beperkt.  

 Bij kinderen met mucoviscidose of pancreasinsufficiëntie is deze test geschikt om de graad van steatorree 

in te schatten. Radioactieve markers worden immers niet gebruikt bij kinderen.  

Faecesanalyse na toediening van 3H-PEG  

 
Het toedienen van 3H-PEG alleen geeft weinig bijkomende informatie. Het maakt het mogelijk om de snelheid 

van de transit te beoordelen.  

 

Faecesanalyse na toediening van 14C-glycocholzuur en 3H-PEG, in combinatie met de galzuurademtest 

 
Op basis van deze test is het mogelijk om een beter onderscheid te maken tussen cholerreïsche en steatogene 

diarree. De resultaten van de ademtest helpen bij de interpretatie en tonen een eventuele bacteriële overgroei 

aan. Een verhoogde galzuurexcretie kan ook het gevolg zijn van een verhoogde transit. Door combinatie van 

beide markers kan men een onderscheid maken tussen een primair transitprobleem en een primair probleem in 

het galzuurmetabolisme.  

 

3 x 24h faecescollecte : bij een driedaagse faecescollecte is de informatie meer correct dan een collecte van 

één dag.  

 

3. INFORMATIE BIJ VOLLEDIGE FAECESANALYSE 

 

stoelgangsgewicht 

 
Een laag stoelgangsgewicht pleit eerder voor een probleem gesitueerd in het linker colon of rectum. Eventueel 

is incontinentie de oorzaak van de “diarree”. Osmotische diarree en vetmalabsorptie leiden vaak tot zeer grote 

stoelgangsvolumina. Bij bacteriële overgroei daarentegen wordt een normaal tot licht verhoogd 

stoelgangsgewicht verwacht.  

 

% droge stof 

 
Een laag % droge stof wordt teruggevonden bij vetmalabsorptie, secretoire of osmotische diarree. De oorzaak 

van de diarree is pathologie in de dundarm of het proximaal colon. Bij oudere patiënten, vooral vrouwen, gebeurt 

het vaak dat het % droge stof vals laag is door vermenging met urine.  

 

galzuurexcretie (mmol/dag)  

 
Bij cholerree wordt een verhoogde waarde verwacht. Bij langer bestaand extreem faecaal galzuurverlies kan een 

eerder lage concentratie aan galzuren gemeten worden. Dit wijst erop dat het verlies dermate groot is dat de 

aanmaak onvoldoende geworden is.  

 

vetexcretie (g/dag) 

 
De vetexcretie in de stoelgang moet normaal minder dan 9% van de inname van vet in het dieet bedragen. Per 

definitie is vastgelegd dat een excretie van meer dan 7g vet per dag wijst op steatorree. Men veronderstelt hierbij 

dat de patiënt een normale vetinname in het dieet heeft, namelijk 80-100g/dag.  

Een lichte vorm van secundaire steatorree is echter niet abnormaal bij diarree van andere etiologie. Een waarde 

van 7 tot 14g vetexcretie  per dag is weinig specifiek voor een primaire pathologie in vetdigestie en –absorptie.  
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14C-excretie in faeces (% van toegediende dosis) 

 
Een te hoge excretie van 14C in faeces na toediening van 14C-glycocholzuur wijst op faecaal galzuurverlies. Als 

het galzuur normaal deelneemt aan de enterohepatische cyclus, wordt minder dan 5% van de toegediende dosis 

substraat terug gevonden in de faeces. Faecaal galzuurverlies komt voor bij cholerree en eventueel bij een 

verhoogde transit, niet bij bacteriële overgroei. Ook na extreem galzuurverlies met als gevolg een probleem in 

aanmaak, waarbij de gewone meting van galzuren normaal kan zijn, is de excretie van 14C in faeces verhoogd.  

 
3H-PEG in faeces (% van toegediende dosis) 

 
3H-poly-ethyleen-glycol wordt gebruikt als transitmarker. De transit is vaak secundair verhoogd bij verschillende 

types osmotische of secretoire diarree.  

 
14C/3H-PEG in faeces 

Correctie van 14C-excretie voor transit. Faeceaal galzuurverlies kan immers veroorzaakt worden door snelle 

transit.  

 
4. PRAKTISCH 

 
 Gedurende de vooropgestelde duur van de test dient ALLE stoelgang gecollecteerd te worden. Een 

staal volstaat niet.  

 De stoelgang moet verzameld worden in de daartoe bestemde recipiënten. Elk recipiënt moet 

voorzien worden van naam van patiënt en datum van collecte. De collecte dient gekoeld bewaard te 

worden. In het ziekenhuis gebeurt de collecte rechtstreeks op een diepvriestoilet.  

 Bij gebruik van markers begint de collecte op het moment van inname van de marker. Vanaf dat 

moment wordt gedurende 3x24 u alle stoelgang bijgehouden.  

 Faecescollectes worden vaak onvolledig of niet correct uitgevoerd. Dit beïnvloedt natuurlijk de 

interpretatie van de resultaten.  

 Er wordt niet gecontroleerd voor inname van vetten in het dieet, terwijl de normaalwaarde voor 

vetanalyse eigenlijk enkel geldt voor een vetinname van 80-100g/d. 
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5. NORMAALWAARDEN 

 

 Normaal 
Galzuurdiarree 

Steatorree 

zonder 

galzuurpathologie 

Bacteriële 

overgroei 

Snelle 

transit Cholerree Steatogene 

diarree 

Stoelgangs-

gewicht (g/d) 

< 200 300-1000 300-1000 300-1000 200-500 ± 200 

% droge stof > 15 < 15 < 15 < 15 ± 15 ± 15 

vet in faeces 

(g/d) 

< 7 < 20 20-80 > 14 5-20 5-20 

galzuren 

(mmol/d) 

< 1,1 > 1,1 > 1,1 

(of laag) 

< 1,1  < 1,1 ± 1,1 

14C faeces 

(%) 

< 5 > 5 > 5 < 5 < 5 ± 5 

3H-PEG 

(%) 

Dag 1 : max 25 verhoogd verhoogd verhoogd normaal tot 

verhoogd 

hoog 

Dag 2 : max 65 

Dag 3 : max 90 

14C/3H ratio 

 

Dag 1 : 

< 0,2 

> 0,2 > 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Galzuur 

ademtest 

(cum%) 

< 3 > 3 

of zeer laag 

> 3 

of zeer laag 

< 3 > 3 < 3 

 

 


