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EDITORIAAL 

Beste arts, 

In deze uitgave van onze 
nieuwsbrief CRI Actueel  
belichten wij twee nieuwe 
testen die als hulpmiddel bij het 
opsporen van carcinomen 
kunnen ingezet worden: de 
Select MDx (ook wel “vloeibare 
prostaatbiopsie” genoemd) 
voor prostaatcarcinoom en de 
Sentinel FOBGold voor 
coloncarcinoom. 

We zijn eveneens trots om u 
mee te delen dat onze lab app, 
MLab, een belangrijke update 
heeft gekregen waardoor wij u 
nog beter kunnen informeren. 

Werkt u samen met een 
huisarts in opleiding (HAIO), of 
kent u, direct of via collega’s 
HAIO’s? CRI start dit voorjaar 
met een eerste in een reeks van 
Young Doctors Academies die 
tot doel hebben kennis van 
gerenommeerde academici 
over ethisch-economisch 
actuele thema’s te delen met 
praktijkartsen. Mogen wij u 
vragen om uw collega-artsen in 
spé warm te maken voor deze 
evenementen? Alvast onze 
dank. 

Veel leesgenot! 

Het CRI Actueel redactieteam 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

Select MDx - De “vloeibare prostaatbiopsie” 

Prostaatcarcinoom is wereldwijd de tweede meest frequente kanker bij mannen, met 

ruim 1 miljoen nieuwe gevallen per jaar. In België werden in 2012, 8288 nieuwe 

gevallen van prostaatcarcinoom geregistreerd. Daarmee is prostaatcarcinoom de 

meest voorkomende kanker bij mannen in België. 

Sinds de invoering van de bepaling van prostaat-specifiek antigen (PSA) in de jaren 

’90, is de incidentie van prostaatcarcinoom toegenomen. Tevens heeft PSA-bepaling 

geleid tot een forse toename van het aantal prostaatbiopsieën en de (over)diagnose 

van klinisch onbelangrijke tumoren die geenzins levensbedreigend zijn. Een hoge 

frequentie van niet-noodzakelijke biopsieën komt voor bij PSA-waarden in de 

zogenaamde “grijze zone” van < 10 ng/mL. In deze groep treft men in 65-70% van de 

gevallen een negatieve biopsie aan. Zowel overdiagnose als overbehandeling kunnen 

beperkt worden door gebruik te maken van prostaatcarcinoom-specifieke merkers, 

die een duidelijk onderscheid kunnen maken tussen indolente en aggresieve 

tumoren. De expressie van prostaatcarcinoom-specifiek mRNA blijkt een zeer 

performante merker te zijn voor de diagnose van hooggradig prostaatcarcinoom. 

Select MDx is gebaseerd op de detectie van de mRNA-merkers HOXC6 en DLX1, die 

een significant verhoogde expressie vertonen bij hooggradig prostaatcarcinoom. De 

HOXC6- en DLX1-expressie wordt bepaald op een urinestaal dat na een digitaal 

rectaal onderzoek gecollecteerd wordt in een specifiek urinerecipiënt. Dit 

expressieniveau wordt gecombineerd met klassieke prostaat-gerelateerde 

risicofactoren, zoals de uitslag van een digitaal rectaal onderzoek (rectaal toucher), 

PSA, leeftijd en familiale antecedenten. Combinatie van deze parameters middels een 

algoritme, resulteert in een prostaatcarcinoom-specifieke risicoscore. Tijdens een 

klinische studie had de risicoscore een negatief predictieve waarde van 98% voor de 

vaststelling van hooggradig (Gleason-score ≥ 7) prostaatcarcinoom tijdens een 

standaard prostaatbiopsie. Select MDX kan daarom beschouwd worden als een 

“vloeibare prostaatbiopsie”, en kan assisteren bij de triage  van patiënten met 

verdachte PSA-waarden.  

CRI biedt vanaf heden als enig laboratorium in België Select MDx aan. Indien u meer 

informatie hierover wenst, kan u contact opnemen met onze klinisch biologen. 

Een informatieve uitgave van CRI Labo Medische Analyse 

M
aa

rt
 2

0
1

7
 

Cerba HealthCare Belgium, afdeling CRI Gent 
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09/329.23.00 

[P. Couck en J. Vandroemme] 

AGENDA 

Educatieve sessies en navorming te Gent, Brugge en Aalst: 
 

23/03 en 20/04/17 
 

Meer informatie vindt u terug op onze website cri.be 
Zie keerzijde voor meer info 
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EVIDENCE-BASED MEDICINE 

Screening voor fecaal occult bloed 

Jaarlijks worden in België 4000 nieuwe gevallen van coloncarcinoom vastgesteld. Coloncarcinoom is de tweede meest 

voorkomende kanker bij vrouwen en de derde meest voorkomende bij mannen. Een vroegtijdige opsporing is uiterst 

belangrijk, gezien de gunstige prognose bij een vroegtijdige diagnosestelling en behandeling. Centraal in de vroegtijdige 

diagnose van coloncarcinoom staat de opsporing van occult bloed in de stoelgang. De klassieke guaiac-test is ondertussen 

quasi compleet verdrongen door de meer specifieke iFOB-test (immunologische fecaal occult bloed test). De iFOB-test toont 

door middel van antilichamen gericht tegen humaan hemoglobine, de aanwezigheid van humaan bloed in het fecesstaal aan. 

Hierdoor zijn er voor de iFOB, in tegenstelling tot de guaiac-test, geen voorafgaande diëtaire restricties.  

Vanaf heden neemt CRI de Sentinel FOBGold in gebruik. Deze iFOB laat automatisatie op biochemische analyzers toe, zodat we 

een snelle en meer gestandaardiseerde uitvoering van de analyse kunnen garanderen. 

 

LOGISTIEK EN ONDERSTEUNING 

Nieuwe functionaliteiten in MLab 

MLab, onze lab app voor uw smartphone of tablet onderging begin dit jaar een 

belangrijke update. 

Het onderdeel voor dokters werd sterk uitgebreid en nieuwsberichten betreffende 

onze activiteiten worden automatisch geladen via het nieuwe News-knopje. 

Voorheen werden enkel resultaten van de laatste week getoond, maar momenteel 

zijn de resultaten over een periode van de afgelopen tot 52 weken opvraagbaar, in te 

stellen via het settings tandwieltje. Een aantal handige filters werd toegevoegd; zo 

zijn pathologische resultaten onmiddellijk uit de lijst te halen via het vlaggetje. Dit 

zowel in de patiënten- als in de resultatenlijst. Bovendien is er de integratie van PDF-

rapporten. Hiermee kunt u een Lab Online-rapport inclusief de grafieken opvragen, 

erop inzoomen, deze printen via airprint, opslaan op uw cloud drive of e-mailen. 

Uiteraard kan u nog steeds eenvoudig een bijaanvraag plaatsen of onze labogids 

raadplegen.  

Onze doktersupportafdeling staat ten dienste van al onze aanvragers voor 

ondersteuning en installatie: doc-support@cri.be 

 

U kan MLab downloaden via Mac App Store, Google Play Store en Microsoft Store. 

Verantwoordelijke uitgever:  
Cerba HealthCare Belgium, afdeling CRI Gent 
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[P. Couck] 

[F. Lenaerts] 

WETENSCHAPPELIJKE UITSTRALING EN VORMING 

Ben jij een huisarts of specialist in spé? 

CRI nodigt je graag uit voor de 1ste YOUNG DOCTORS ACADEMY, een educatieve dag met een kwinkslag. 

Meer info en inschrijving via youngdoctorsacademy.be 


