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Slim apparaatje ingezet in Oost-Brabant
dat helpt bij diagnose
Geplaatst op06 juni 2015; Laatste update 06 juni, 10:26;
HELMOND/EINDHOVEN - Mensen die met
een mogelijke infectie of ontsteking naar de
huisarts gaan, weten straks vrijwel direct of
de oorzaak een besmetting is met een virus
of bacterie.

Beschrijving

Dat kan bepaald worden met een klein en
slim apparaatje, de Spinit. Het bedrijf
'Diagnostiek voor U' gaat dit apparaat de
komende maanden plaatsen bij honderdtien
huisartsen in het verzorgingsgebied. Dat is
vrijwel geheel Oost-Brabant, van Reusel tot
Den Bosch en van Asten tot Best.

Primeur
De introductie van de Spinit is een primeur
voor Nederland. Het apparaatje analyseert
bloed op de aanwezigheid van het CRPFotograaf
eiwit dat in de lever wordt aangemaakt. Bij
THINKSTOCK
een ontsteking of infectie neemt de
hoeveelheid CRP in het bloed binnen vijf uur
sterk toe. De Spinit kan die CRP-waarde meten en de achterliggende oorzaak
vaststellen. De patiënt hoeft alleen maar een druppel bloed af te geven uit de vingertop
en kan dan wachten op de uitslag.
Voor de nieuwe techniek hebben
wetenschappers aan één druppeltje bloed
voldoende om virussen op te sporen.

Registratiesysteem
Bijzonder is dat deze uitslag automatisch naar het registratiesysteem in de computer van
de huisarts wordt gestuurd. Dat is niet alleen sneller, maar voorkomt ook mogelijke
fouten bij handmatige invoer. De huisarts kan vervolgens snel de juiste beslissingen
nemen voor een eventuele behandeling. Diagnostiek voor U heeft enkele tientallen
speciale prikposten in de regio. Koeriers brengen de bloedmonsters naar de centrale
vestiging aan de Boschdijk in Eindhoven voor analyse. Dat blijft zo voor gecompliceerde
testen. Maar met de Spinit kan de huisarts eenvoudige en meest voorkomende klachten
direct analyseren, zoals een hardnekkige hoest of een aanhoudende buikpijn.
Diagnostiek voor U wil met de plaatsing van de Spinit bij huisartsen de zorg dichterbij de
patiënt brengen onder het motto 'zinnige en zuinige zorg'.
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