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POINT OF CARE TESTING (POCT), 
ook aangeduid als rapid bed-  
side testing of sneltest, is een       

methode om een laboratoriumtest uit te 
voeren naast of in de buurt van het bed 
van de patiënt. De handelingen worden 
steeds vaker gedaan buiten het laborato-
rium, bijvoorbeeld door verpleegkundi-
gen. Het gaat daarbij niet alleen meer om 
laboratoriumtesten op basis van bijvoor-
beeld een venapunctie, vingerprik of uri-
nemonster. Het kan ook gaan om diag-
nostische testen op basis van onder 
andere biosensoren of thermische metin-
gen. De bekendste rapid bedside testen 
zijn het meten van de lichaamstempera-
tuur, bloeddruk, bloedgassaturatie en het   
meten van glucose in bloed en urine. 

Verpleegkundige relevantie
De relevantie van POCT voor verpleeg-
kundigen of praktijkondersteuners in de 
huisartsenpraktijk is aangegeven in de in 
2015 verschenen richtlijn POCT in de 
huisartsenzorg.2 Verpleegkundigen 
 beogen effectief en efficiënt de gewenste 
zorg aan patiënten te bieden op basis van 
de best beschikbare kennis. Dus zonder 
lange wachttijden voor uitslagen; nauw-
keurige, snelle metingen, die ook thuis 
verricht kunnen worden.
Verpleegkundigen dragen bij aan ver-
nieuwingen die het primaire doel hebben 

Point of Care Testing is een innovative stroming binnen de geneeskunde. Aan de 
hand van een voorbeeld, waarbij het doel is flebitis in een vroeg stadium te kunnen 
onderkennen, wordt in dit artikel het belang van deze methode toegelicht.1

de kwaliteit van de zorg verder te vergro-
ten. Dat heeft voordelen voor de patiënt, 
maar zou ook tot taakverlichting kunnen 
leiden bij verpleegkundigen. Ook ver-
pleegkundigen kunnen dus gebaat zijn 
bij technologische innovaties. Nu vallen 
sommige (diagnostische) testen al lange 
tijd onder de verantwoordelijkheid van 
verpleegkundigen, maar die moeten zich 
soms behelpen met meetinstrumenten of 
schalen die bewezen (te) subjectief, tijd-
rovend of inaccuraat zijn. De ontwikke-
ling van nieuwe diagnostische testen kan 
uitkomst bieden. Niet alleen om snel en 
efficiënt te kunnen diagnosticeren, maar 
ook om op basis van de uitkomsten ade-
quaat te kunnen handelen of om preven-
tieve acties te plannen.
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Thermische detectie flebitis
Het is bij verpleegkundigen algemeen 
bekend dat flebitis een veelvoorkomen-
de, pijnlijke complicatie van infusie via 
een perifere katheter is en dat dit        
optreedt rond de insteekopening van de 
infuusnaald. Het kan ook een langere 
ziekenhuisopname en zelfs, zij het zel-
den, overlijden met zich meebrengen. 
De ernst van flebitis wordt nu gescoord 
met de visuele infusie flebitis-schaal, de 
zogeheten VIP-score, die varieert van 
nul (geen flebitis) tot vijf (tromboflebi-
tis). Vaak vindt de scoring plaats nadat 
het kwaad geschied is en er reeds sprake 
is van een beginnende of al gevorderde 
tromboflebitis bij de eerste meting. 
Op basis van een experimentele pilot-
studie met kostbare thermografische  
camera’s (zie figuur 1), die in principe 
niet voor medische toepassingen zijn 
ontwikkeld, zijn in het UMCG thermi-
sche metingen verricht bij 128 volwas-
sen IC-patiënten (gemiddelde leeftijd 
van 62 jaar, spreiding: 54-71, 69 procent 
man). Hieruit bleek dat de metingen 
bijzonder geschikt waren voor vroegtij-
dige detectie van flebitis (zie figuur 2). 
De metingen werden verricht door ver-
pleegkundigen en studenten verpleeg-
kunde die hun onderzoeksstage op de 
IC uitvoerden. Zij werden begeleid door 
een team van ervaren onderzoekers. De 
thermografische camera’s konden heel 
precies temperatuurverschillen meten 
aan de oppervlakte van het lichaam, bij 
de insteekopening van de infuusnaald. 
Daar waar een infectie ontstond kon, 
al in een beginstadium, een lokaal 

 temperatuurverschil gemeten worden. 
In eerste instantie werden de metingen 
gedaan met grote, zware en kostbare ca-
mera’s. Een eerste pilot met relatief 
goedkope  smartphoneapplicaties wijst 
uit dat dit een zeer betaalbare en prak-
tisch uitvoerbare vroegtijdige thermi-
sche detectie van ontstekingshaarden 
mogelijk lijkt te zijn (zie figuur 2). De 
objectieve metingen met de thermische 
smartphone-camera’s blijken nauw- 
keuriger en betrouwbaarder te zijn dan 
de subjectieve VIP-scores. 
Op het moment van schrijven, mei 2021, 
bevindt deze ontwikkeling zich in een ex-
perimenteel stadium. Er moet nog meer 
onderzoek gedaan worden in een bredere 
patiëntenpopulatie buiten de IC om tot 
een bruikbaar product te  komen dat alle 
verpleegkundigen, binnen en buiten het 
ziekenhuis, bij zich kunnen dragen. Ons 
zijn verder geen  onderzoeken of innova-
ties bekend waarbij zorgverleners met 
thermische detectie flebitis in een zeer 
vroeg stadium hebben kunnen vaststel-
len. De klinische toepassing met betaal-
bare smartphoneapplicaties moet dan 
ook nog verder ontwikkeld worden.
Het ‘flebitisvoorbeeld’ kan gezien worden 
als een van de vele POCT-invloeden die 
digitalisering en technologisering op het 
verpleegkundig proces zullen hebben. 
Zeker zijn ook in dit kader de innovaties 
in bijvoorbeeld de brandwondenzorg 
vermeldenswaardig. Zo kunnen ver-
pleegkundigen sinds kort gebruikmaken 
van zogenoemde hyperspectrale camera’s 
(HSI-camera’s). Met opnames van zo’n 
camera, ontwikkeld door de NASA, kan 

onder meer inzichtelijk worden gemaakt 
waar wondvocht zich ophoopt. Ook de 
doorbloeding en zuurstofvoorziening in 
en om het wondgebied kunnen relatief 
eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt, 
zonder de patiënt te belasten.3-4

Beschouwing
Het lectoraat verpleegkundige diagnos-
tiek van de Hanzehogeschool Groningen 
en de IC van het UMCG richten thans 
een Academische Werkplaats POCT in. 
Daarbinnen worden inmiddels innovaties 
ontwikkeld, getest en gevalideerd. Wij 
pleiten voor een bredere innovatieve nati-
onale en internationale samenwerking in 
POCT-research groepen, waarbij vooral 
verpleegkundigen een belangrijke rol op 
zich nemen. Niet alleen de ontwikkeling 
van de technologische innovatie zelf zou 
hierbinnen aandacht moeten krijgen, 
maar ook hoe ze worden geïmplemen-
teerd, hoe doelmatig ze zijn en op welke 
wijze verdere verspreiding kan plaatsvin-
den. Hierover is nog te weinig bekend. 
Ook is aandacht in het onderwijs voor 
POCT van belang. Alles overziende, stel-
len wij dat POCT professionele kansen en 
nieuwe creatieve invalshoeken biedt om 
de kwaliteit van de zorg vanuit het ver-
pleegkundig perspectief te verbeteren. En, 
wellicht nog meer van belang, dit zal posi-
tieve invloed hebben op de kwaliteit van 
leven van grote groepen patiënten. 
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FIGUUR 2 INFRAROODBEELD VAN EEN PATIËNT MET EEN VIP-1 SCORE. DE MAXIMALE 
TEMPERATUUR OP DE INSTEEKOPENING (LINKER CIRKEL) IS 36,4 o C EN DIE VAN 
HET PROXIMALE REFERENTIEPUNT (RECHTER CIRKEL) 34,4 o C. HET VERSCHIL IN 
TEMPERATUUR (ΔT) IS IN DIT GEVAL DUS 2,0 o C.
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