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Definitie (ISO 22870:2016)

POCT
near-patient testing
testing that is performed near or at the site of a 
patient with the result leading to possible 
change in the care of the patient



Definitie (praktisch)



Workflow



Meerwaarde voor de patiënt

• Kort TAT 

• Er kan onmiddellijk gehandeld/beslist worden:

• aanpassing medicatie

• beslissing voor opname

• starten van een behandeling

• Klein staalvolume

• Schept vertrouwen naar de patiënt



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.



Wetgeving 



Wetgeving



Kwaliteitsnormen in België

internationale norm voor medische laboratoria
= schrijft wat er nodig is, zegt niet hoe        
= geen verplichting tenzij voor testen volgens  
art.24 bis/art.33bis
= audit door Belac

internationale norm voor  POCT, in combinatie met ISO 15189
= schrijft wat er nodig is, zegt niet hoe        
= geen verplichting 
= audit door Belac

Belgische richtlijn,v erplicht voor alle medische 
laboratoria
= gebaseerd op ISO 15189 en de praktijkrichtlijn van 
pathologie
= documentaire audit door Sciensano (visitatie: 
minstens 1X/erkenningsperiode van 5 jaar



Toepassingsgebieden

Ziekenhuisafdeling
Intensieve diensten (IC)
Operatiekwartier (OK)
Spoed
Bevallingskwartier
Dialyse
Specifieke diensten: diabetes
Daghospitalisatie (onco)
Consultatie (pediatrie)
Functiemetingen

Huisartsen
Apotheek
Verpleeg- en verzorgingshuizen
Thuis  (PST patient selftesting)
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2020 2021



Aandeel POCT diagnostica 

33 30
34

8 17

43

1 Source: IVD Market Book 2021, IQVIA- in bn CHF

Market size development 2019-2021¹
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Aandeel POCT in de diagnostica

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)
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POCT,  toestellen en testen

Toestellen
• Eenvoudig 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 meestal tot actie



POCT in de chemie/immunochemie

• Glucose

• Bloedgassen

• Elektrolyten

• CRP

• Lactaat

• Fibronectine

• Cardiale merkers

• Ketonen

• Creatinine, 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, rota, adeno, noro

• SARS-COV-2 

Op basis van moleculaire principes

• Influenza A,B en A/B

• RSV en andere virussen

• Group B streptococcen

• SARS Cov-2

Antistoffen

• SARS Cov-2
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POCT implementatie, een uitdaging

APPROVAL TO 
INTRODUCE POCT

SELECTION OF THE 
METHOD/SYTEM

VALIDATION/VERIFICATION  
OF THE SYSTEM

CONNECTION WITH LIS 
AND DATA TRANSFER

PROCEDURES

INSTRUCTION MANUEL

EDUCATION

FOLLOW UPResults

ORGANISATION



Organisatiestructuur

POCT team (lab)
- zorgt voor de goede en correcte implementatie van POCT 
- POCT coördinator (medisch/operationeel)

Medisch adviserend comité (klinisch biologen/clinici)
- bepaalt de scope, klinische nood en mogelijkheden voor POC testen. 

Multidisciplenair POCT management team
- zal ervoor zorgen dat verantwoordelijkheden ven verplichtingen bepaald
zijn en kunnen nageleefd worden
- zal elke vraag voor POCT in acht nemen
- zal de selectie, de evaluatie, validatie en implementatie ondersteunen



Organisatiestructuur

Gebruiker 
- verpleegkundigen
- artsen
- assistenten
- stagiair(e)s

Ondersteunende diensten
- technische dienst
- HR



Goedkeuring voor het gebruik van POCT



Validatie van het systeem

• Analytische validatie

• Gebruiksmak

• Koppeling met LIS/middleware



Validatie van het systeem



Connectiviteit

MILO, Connectivity and data management are vital for point-of-care testing
Steven Valorz, Carol Wise MT(ASCP), Zach Fortuna, MLS, CPP, Karen Carver, MT
Photo by Plyush - July 20, 2022

https://www.mlo-online.com/21274147
https://www.mlo-online.com/21274146
https://www.mlo-online.com/21274145
https://www.mlo-online.com/21274143


Connectiviteit

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.



Opleiding

POCT team

• moet de nodige opleiding krijgen voor het uitvoeren en de
controle van testen. Op regelmatige basis moeten de leden
van het POCT team de testen uitvoeren. Deze opleiding
moet geheel of gedeeltelijk herhaald worden bij langdurige
afwezigheid.

• voorziet de nodige opleiding voor de gebruiker : online
opleiding/persoonlijke opleiding door POCT operationeel
verantwoordelijke of aangestelde persoon.



Opleiding

Gebruiker: (verpleegkundigen/artsen/assistenten/stagiair(e)s)

• Elke gebruiker moet een opleiding volgen.

• De gebruiker mag de test pas uitvoeren na de uitvoeren van
de opleiding en de competentieverklaring.

• Het opleidingsdocument moet bewaard worden in het
personeelsdossier

• De opleiding moet op regelmatige basis (2 jaar?) herhaald
worden en geheel of gedeeltelijk herhaald worden bij
langdurige afwezigheid.

• Belangrijk is de opvolging van wie is opgeleid/moet opgeleid
worden.



Kwaliteitscontrole

IQC en EQC moeten

- een bijdrage leveren voor de garantie van de kwaliteit van POC 

toestellen en patiënten resultaten, 

- traceerbaar

- 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 materiaal

Controles uit de kit/ingebouwd in het toestel zijn toegestaan.

Controles van andere leveranciers genieten de voorkeur maar zijn niet 
vaak beschikbaar.

Gebruiksgemak is cruciaal

bij voorkeur bewaring op KT

zo weinig mogelijk handeling (oplossen, mengen….)



Kwaliteitscontrole 



Kwaliteitscontrole



Procedures

Gebruiker
• algemene procedure met  de algemene krijtlijnen 

betreffende POCT
• procedures per test/toestel met specifieke instructies 

voor de verpleegdiensten (incl. kritische waarden)
POCT team
• checklist met alle taken van het POCT team
• procedure met  specifieke instructies voor het POCT team



Rapporteren van resultaten

- Alle POCT resultaten moeten in het dossier van de patiënt. Ideaal is dat de resultaten
online worden doorgestuurd. Manuele registratie leidt tot fouten en kunnen vergeten
worden.

- De details van de rapportering moeten terug te vinden zijn in het validatiedossier, de
uitvoeringsprocedure.

- In de rapportering moet het duidelijk zijn dat het gaat om een POCT test.

- Voor elke test moet de uitvoerder traceerbaar zijn. Dit kan via het scannen van de
badge op het toestel. Deze info kan overgenomen worden in de middleware of het LIS.



Opvolging van het POCT gebeuren

Taken van het POCT team

- uitvoeren en opvolgen van de interne/externe QC per toestel

- oplossen van technische problemen

- opleiding van gebruikers

- implementatie van nieuwe toestellen

- opvolging van mogelijkse fouten

- opvolging van resultaten/gebruikers

- opvolging van reagentia

- checken van de randapparatuur



CLSI richtlijnen 

• POCT09A: Selection criteria for Point of Care testing

devices, 

• POCT07A Quality management: Approaches to

reducing errors at the Point of Care; 

• POCT01- Point of Care Connectivity; 

• POCT02A Implementation guide of POCT01 for

health care providers; 

• POCT04 Point of Care in vitro diagnostic testing; 

• POCT08 Quality practices in noninstrumented Point 

of Care; 

• ……
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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

Apotheek

PST 



POCT, buiten het ziekenhuis
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POCT in de toekomst

B. Gouget: Wearable technologies and mobile applications for healthcare
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POCT en de toekomst

Wearables  als revoluties in de geneeskunde

• Applicaties zijn breed: vroeg gebruik in leger en ruimte programma’s, fitness trackers, smart watches, head-
mounted displays, geneeskunde: veld is aan het verbreden

• “wearables”: breed veld van draagbare technologie en elektronische toestellen die hands-free gedragen 
kunnen worden, ingebed in accessoires en stof, getatoeerd op of vastgehangen aan de huid of geïmplanteerd in 
het lichaam

• Moderne wearable devices met microprocessoren hebben sensoren die in real-time informatie tracken met 
draadloze internet verbinding

• Snelle evolutie van wearables mogelijk door miniaturisatie van microprocessoren en groei van high-speed 
mobiele netwerken

• Valt samen met de opkomst in de Internet of Things (IoT) technologie

B. Gouget: Wearable technologies and mobile applications for healthcare



POCT in de toekomst

B. Gouget: Wearable technologies and mobile applications for healthcare



Point-of-care testing 
(POCT) - een hele 
uitdaging!


