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CRP – metingen
De NHG standaard Acuut hoesten adviseert bij het vermoeden op een pneumonie of gecompliceerd
luchtweginfect een C-reactieve proteïne (CRP) POC meting (hierna te noemen: CRP) uit te voeren
in de huisartspraktijk.
Het uitvoeren van CRP testen blijkt de kosten van antibiotica gebruik te reduceren. Inmiddels is dit
ook zichtbaar in de gegevensbestanden van zorgverzekeraar Menzis. Huisartsen die gebruik maken
van CRP-POCT metingen schrijven minder antibiotica voor dan de niet CRP-POCT metende
huisartsen.
CRP metingen kunnen daarnaast ook een belangrijke rol spelen bij de beoordeling en de
beleidsvorming bij acute buikklachten. De hieronder volgende klinische beschrijvingen worden door
huisartsen gerapporteerd: bij verdenking de appendicitis verwijst de huisarts naar het ziekenhuis
maar bij een laagnormaal CRP kan een verwijzing worden voorkomen of uitgesteld. Ook bij de
diagnose diverticulitis kan op basis van de uitslag van CRP verwijzing worden voorkomen als de
CRP niet of slechts ligt verhoogd is. Bij patiënten met buikklachten zonder evidente klinische
manifestatie kan de verhoogd CRP leiden tot snellere verwijzing waardoor complicaties worden
voorkomen. De NHG-standaarden en de klinische manifestatie blijven uiteraard altijd leidend. Een
CRP waarde blijkt een beslissing in beleid, als onderdeel van aanvullend onderzoek, te kunnen
beïnvloeden.
HbA1c-metingen
Bij patiënten met Diabetes Mellitus type 2 wordt op basis van de richtlijnen in de standaard
voorafgaand aan elke controle HbA1c bepaald. Het HbA1c is een in het vaatstelsel gevormd
reactieproduct van glucose en hemoglobine en geeft weer of de voorafgaande zes tot acht weken
een juiste glycemische instelling is behaald. De HbA1c-bepaling wordt gebruikt om het risico in te
schatten voor het ontwikkelen van complicaties bij patiënten met Diabetes mellitus type 2. De
bepaling is niet geschikt voor het stellen van diagnose, maar juist voor het volgen van de
behandeling en op basis waarvan beleid kan worden gewijzigd.
Eén keer per jaar wordt een uitgebreider laboratoriumonderzoek verricht, waarbij ook de
nierfunctie en lipiden worden gecontroleerd. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden door een
laboratorium (zoals Certe).
De tussentijdse controles, die afhankelijk van de instelling van de patiënt, 1-3x per jaar worden
ingelast, wordt vaak alleen een glucose en HbA1c bepaald. Deze laatste bepaling kan met behulp
van een POCT meter in de huisartsenpraktijk plaatsvinden. Door deze tussentijdse meting van
HbA1c de huisartsenpraktijk aan te bieden wordt deze zorg goedkoper en is het voor de patiënt
gemakkelijker.
De POCT HbA1c meting die in de huisartsenpraktijk wordt verricht is niet geschikt voor het
vervolgen van de diabetes patiënten met een verhoogde afbraak, verhoogde aanmaak of verkorte
levensduur van erytrocyten, zoals patiënten bekend met een (autoimmuun) hemolytische anemie,
hemoglobinopathie of thallassemie, erytrocytaire enzym en/of membraanafwijkingen (G6PD, PK
etc.). Voor patiënten die in deze categorieën vallen dient de HbA1c-bepaling of een alternatieve
bepaling te worden uitgevoerd op het laboratorium van Certe (of een andere laboratorium).

Registreren van meetwaarden
De uitkomsten van de POCT-bepalingen worden in het HIS genoteerd onder de volgende
meetwaarden:
Afkorting

Omschrijving

NHG Code*

Oude Code

CRP

CRPS B PO

‘C-reactive proteïne (CRP) POC-test’

3755

3267

HbA1c

HBAP B PO

‘HbA1c POC-test’

3754

3266

*per augustus 2016 nieuwe NHG-codering voor POCT. Pas deze codering z.n. aan in uw meetwaardentabel!
Uw HIS leverancier zal bij de eerstvolgende up-date van uw HIS-systeem de codering wijzigen.

Bestellen van reagentia
De eerste levering van de reagentia voor CRP en HbA1c wordt door de GHC met Certe geregeld en
wordt, bij deelname, spoedig bij u geleverd. De vervolgbestellingen kunt u doen via
 Email: poctteam@certe.nl
 Telefoon: 088-2370170
 Faxnummer: 088-2370171
Certe is bezig met de ontwikkeling van een webshop voor het bestellen van de verschillende
reagentia en zal u informeren indien deze beschikbaar is.
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