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FECAAL OCCULT BLOED TEST (FOBT) 
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1. ALGEMEEN 
 
Voor opsporing van occult bloed in feces bestaan er 2 groepen testen: de guaiac testen (gFOBT) en de 

immunochemische testen (iFOBT). 
De guaiac testen bestaan al zeer lang, ze werden zeer uitvoerig bestudeerd en de gevoeligheid werd in de 
loop der jaren verbeterd. De guaiactesten steunen op de peroxidase activiteit van hemoglobine, maar zijn 
hierdoor vatbaar voor allerhande interferenties. (zie verder) 
De immunochemische testen zijn veel gevoeliger en specifieker dankzij opsporing van humaan 
hemoglobine. 
Aanvankelijk werden de immunochemische testen omschreven als minstens evengoed tot waarschijnlijk 
beter (1, 2, 3); nu krijgen de immunochemische testen de voorkeur. (4, 5, 6, 7, 21, 22, 28) 
De immunochemische testen zijn momenteel de voorkeurstesten voor populatiescreening. (24, 26) 
 
De Franse Gemeenschap in België heeft gekozen voor een guaiactest voor de screening van de 
bevolking.(18) In Vlaanderen werd een pilootproject voor colorectaalcarcinoomscreening opgezet: er werd 
geopteerd voor de immunochemische techniek. Er werd een eindrapport opgesteld in februari 2011.(17)  
Internationaal is de tendens om over te stappen van gFOBT naar iFOBT. (zie verder) 
 
Bij screening detecteert men met 1 staal met een immunochemische test 56 - 65 % van de darmkankers. 
(7, 8) Indien 3 stalen worden afgenomen verhoogt de detectiekans tot 89 %: adenomateuze poliepen en 
carcinomen bloeden immers niet continu. (9, 23) 
Het advies in het kader van een bevolkingsonderzoek is nochtans(evidence based medicine): tweejaarlijks 

1 fecesstaal bepaald met iFOBT voor personen van 50 tot 74 jaar. (zie verder) 
 
De iFOBT is alleen bedoeld voor screening bij asymptomatische patiënten. (10) 
Het is aangewezen om bij hoogrisico patiënten of bij patiënten met duidelijke symptomen of vermoedens 
zoals anemie, buikklachten, … direct een coloscopie te laten uitvoeren. 
 
Iedere positieve iFOBT moet worden opgevolgd door een totale optische coloscopie. (23) 
 
 

2. OPMERKINGEN 
 
Binnen de groep van immunochemische testen worden er verschillende resultaten bekomen (27); blijkbaar 
zijn er ook minder betrouwbare testen op de markt. 
Keuze van de cut-off: bij 50 ng Hb/mL (5-20 µg Hb/g feces) neemt de sensitiviteit toe, zonder afname van 
de specificiteit. (11) 
Voor de immunochemische test bestaan er kwalitatieve en kwantitatieve bepalingen. Deze laatste zijn 
significant duurder, maar is er een meerwaarde? 
De immunochemische test is niet geschikt om hoger gelegen gastro-intestinaal bloedverlies op te sporen 
(slokdarm, maag, dunnedarm). Dit is vermoedelijk te wijten aan het feit dat voor de immunochemische 
testen hemoglobine intact moet zijn. 
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3. METHODOLOGIE FECAAL OCCULT BLOED TEST (FOBT) 
 
Guaiac (gFOBT)  opsporing van peroxidase activiteit 

- vals negatief door 250 mg vitamine C per dag  24h vóór de test geen vitamine C. (12) 

- vals positief door niet humaan hemoglobine, myoglobine (bvb américain, hamburgers, weinig 
doorbakken vlees, rauw vlees en bloedpens) en na inname van voedingsmiddelen met 
pseudoperoxidaseactiviteit (groenten en fruit zoals bananen, radijzen en rammenas). 

- ijzerpreparaten kunnen storend werken. 
- fecescontact met chemicaliën in het toilet mag niet: foutieve resultaten zijn mogelijk. 
- indicatie: voornamelijk colorectale bloedingen, in mindere mate hogere GI bloedingen. 

- sensitiviteit slechts één kwart van de tumoren wordt opgespoord. (7, 8) 
uit follow-up studies is gebleken dat bij 20 % van de patiënten die een coloncarcinoom of grote 
adenomen hadden, zelfs zes verschillende stalen steeds negatief waren geweest.  
 onderste detectie limiet 300 µg Hb/g feces bij bvb Hemoccult Sensa®.(13) 

 

Immunochemische test (iFOBT)  
 opsporing humaan hemoglobine. 

- indicatie: enkel colorectale bloedingen, niet voor hogere GI bloedingen. 

- sensitiviteit: 5-20 µg Hb/g feces of 50 ng Hb/mL. (14) 
 

 
Voor beide technieken geldt dat er interferentie is door “niet gastro-intestinaal bloed” 
 geen staalname verrichten in onderstaande gevallen: 

- 3 dagen vóór, tijdens en 3 dagen ná de menstruatie. 
- bij bloedende hemorroïden, proctitis en fissuri ani. 
- bij bloed in urine. 
- bij bloedende wonden op de handen. 

 indien medisch verantwoord: NSAID en meer dan 1 volwassen aspirine per dag moeten 7 dagen vóór de 
staalname gestopt worden, wegens risico op vals positieve resultaten door bloeding. Dit geldt ook voor 
automedicatie. (23) 

PS het wordt niet aanbevolen om te stoppen met anticoagulantia. (24) 
 
 

4.  DIVERSE AANBEVELINGEN - PROJECTEN 
 
De Europese Commissie gaf in 2003 de aanbeveling om de bevolking - vanaf 50 jaar - te screenen naar 

colorectaal bloedverlies, bij voorkeur via fecesonderzoek. (The European code against cancer 2003) 
Nederland: advies van een Commissie van de Gezondheidsraad: tweejaarlijkse screening van mannen en 

vrouwen tussen 55 – 75 jaar met een immunochemische test. (7, 21) 
Vlaanderen: pilootproject bij mensen van 50 tot 74 jaar m.b.v. een immunochemische test. (17) 
Franse Gemeenschap in België: 500.000 uitnodigingen tussen maart 2009 en januari 2010 voor de groep 50 

tot 74 jarigen met een guaiac test. Frequentie: tweejaarlijks.(18) 
Frankrijk: proefonderzoek in 2004 toont dat iFOBT sensitiever en specifieker is dan gFOBT (17) 
Italië:tweejaarlijks 1x iFOBT leeftijd 50-69/74 jaar (afhankelijk van de regio) (20) 
Canadian Agency for drugs and Technologies in Health geeft het advies om te screenen boven de 50 jaar 

met een immunochemische test. 
Domus medica: kiest (voorlopig) nog voor de gFOBT. (16, 23) 
Globaal medisch dossier Plus (individueel preventieplan): FOBT/1-2 jaar 
 
 
 

5. BRONNEN 
1. Allison JE, Sakoda LC, Levin TR, Tucker JP, Tekawa IS, Cuff T, Pauly MP, Shlager L, Palitz AM, 

Zhao WK, Schwartz JS, Ransohoff DF, Selby JV.Screening for colorectal neoplasms with new fecal 
occult blood tests: update on performance characteristics. J Natl Cancer Inst. 2007;99(19):1462-70 

2.  JS.Mandel. Which colorectal cancer screening test is best? J Natl Cancer Inst. 2007;99(19):1424-5 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Allison%20JE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sakoda%20LC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Levin%20TR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tucker%20JP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tekawa%20IS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cuff%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pauly%20MP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shlager%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Palitz%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhao%20WK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schwartz%20JS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ransohoff%20DF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Selby%20JV%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Natl%20Cancer%20Inst.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17895471


Feces Occult Bloed 25-08-2011 3/3 

3. B. Levin, D. Brooks, R. A. Smith, A. Stone Emerging Technologies in Screening for Colorectal 
Cancer - CT Colonography, Immunochemical Fecal Occult Blood Tests, and Stool Screening Using 
Molecular Markers CA Cancer J Clin 2003; 53:44 

4. L.G. Van Rossum, A.F. Van Rijn, R.J. Laheij, M.G. Van Oijen, P. Fockens, H.H. Van Krieken, A.L. 
Verbeek, J.B. Jansen, E. Dekker. Random comparison of guaiac and immunochemical fecal occult 
blood tests for colorectal cancer in a screening population. Gastroenterology 2008; 135:82-90 

5. Jellema P, van der Windt DA, Bruinvels DJ, Mallen CD, van Weyenberg SJ, Mulder CJ, de Vet HC. 
Value of symptoms and additional diagnostic tests for colorectal cancer in primary care: systematic 
review and meta-analysis BMJ. 2010 340:c1269. 

6. L Guittet,V Bouvier, N Mariotte, J P Vallee, R Levillain,J Tichet en G Launoy. Comparison of a 
guaiac and an immunochemical faecal occult blood test for the detection of colonic lesions 
according to lesion type and location Br J Cancer. 2009; 100(8): 1230–1235 

7. W.vanVeen, W.P.Th.M. Mali. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker: advies van de 
Gezondheidsraad NTvG 2009; 153(47) 2274-2276  

8. J.B.M.J. Jansen, L.G.M van Rossum, R.j.F; Laheij Bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Bij 
voorkeur met een immunochemische test op fecaal occult bloed NTvG 2009; 153(28):1361-1364 

9. A.F. van Rijn, E. Dekker en J.H. Kleinbeuker Bevolkingsonderzoek op colorectaal carcinoom: 
achtergronden bij pilootstudies in Nederland NTvG 2006 150(50) 2739-2744 

10. A.B. Ballinger, C.Anggiansah Colorectal cancer BMJ 2007; 335:715-8 
11. L. Guittet, V. Bouvier, N. Mariotte, J.P. Vallee, D. Arsène, S. Boutreux,J. Tichet, G. Launoy. 

Comparison of a guaiac based and an immunochemical faecal occult blood test in screening for 
colorectaal cancer in a general average risk population. GUT 2007; 56:210-214 

12.  Can colorectal polyps and cancer be found early? Website American Cancer Society 
www.cancer.org/Cancer/ColonandRectumCancer/DetailedGuide/colorectal-cancer-detection 

13. Bijsluiter Hemoccult® II – Beckman-Coulter www.hemoccultfobt.com 
14. Bijsluiter Clearview® 
15. Joost Zaat. Dure chemotherapie maakt screening darmkanker voordelig. NTvG 2009; 153(47): 2273 
16. Domus Medica 

www.domusmedica.be/kwaliteit/aanbevelingen/overzicht/colorectalekanker/633-methoden.html 
17. Eindrapport van het Pilootproject bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker 

www.zorg-en-gezondheid.be/v2_search.aspx?searchtext=occult%20bloed&folderid=2211 
informatieve website bij het proefproject: www.dikkedarmkanker.be  

18. Franse Gemeenschap www.cancerintestin.be en www.ccref.org/colorectal 
19. Luc Colemont www.stopdarmkanker.be 
20. Italië The National centre for screening monitoring 8th report p.54 

http://win.osservatorionazionalescreening.it/   
21. L Hol, M E van Leerdam, M van Ballegooijen, A J van Vuuren, H van Dekken, J C I Y Reijerink, A C 

M van der Togt, J D F Habbema, E J Kuipers. Screening for colorectal cancer: randomised trial 
comparing guaiac-based and immunochemical faecal occult blood testing and flexible 
sigmoidoscopy Gut 2010;59:62-68 

22. Quintero E Chemical or immunological tests for the detection of fecal occult blood in colorectal 
cancer screening? Gastroenterol Hepatol. 2009 Oct;32(8):565-76. 

23. Govaerts F, Deturck L, Wyffels P. Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering: Screenen op 
colorectale kanker bij personen zonder verhoogd risico. Huisarts Nu 2008;37: 341-61. 

24. N. Segnan, J. Patnick, L. von Karsa European guidelines for quality assurance in colorectal cancer 
screening and diagnosis 1st Edition oct. 2010 

25. GMD plus vragenlijst 
26. Zhu MM, Xu XT, Nie F, Tong JL, Xiao SD, Ran ZH.Comparison of immunochemical and guaiac-

based fecal occult blood test in screening and surveillance for advanced colorectal neoplasms: a 
meta-analysis. J. Dig Dis. 2010 Jun;11(3):148-60 

27. B. Tannous, E. Lee-Lewandrowski, C. Sharples, W.Brugge L. Bigatello, T. Thompson, T. Benzer,  
K. Lewandrowsk Comparison of conventional guaiac to four immunochemical methods for fecal 
occult blood testing: Implications for clinical practice in hospital and outpatient settings. Clin Chim 
Acta 400 (2009) 120–122 

28. S. J. Heitman, R. J. Hilsden, F. Au, S. Dowden, B. J. Manns. Colorectal Cancer Screening for 
Average-Risk NorthAmericans: An Economic Evaluation Plos Medi.2010  7(11): e1000370. 
doi:10.1371/journal.pmed.1000370 

 
 

Cammaert Piet– Declerck Katrien– Ovyn Caroline Augustus 2011 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jellema%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20der%20Windt%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bruinvels%20DJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mallen%20CD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Weyenberg%20SJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mulder%20CJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Vet%20HC%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'BMJ.');
http://www.cancer.org/Cancer/ColonandRectumCancer/DetailedGuide/colorectal-cancer-detection
http://www.hemoccultfobt.com/
http://www.domusmedica.be/kwaliteit/aanbevelingen/overzicht/colorectalekanker/633-methoden.html
http://www.zorg-en-gezondheid.be/v2_search.aspx?searchtext=occult%20bloed&folderid=2211
http://www.dikkedarmkanker.be/
http://www.cancerintestin.be/
http://www.ccref.org/colorectal
http://www.stopdarmkanker.be/
http://win.osservatorionazionalescreening.it/
http://gut.bmj.com/search?author1=L+Hol&sortspec=date&submit=Submit
http://gut.bmj.com/search?author1=M+E+van+Leerdam&sortspec=date&submit=Submit
http://gut.bmj.com/search?author1=M+van+Ballegooijen&sortspec=date&submit=Submit
http://gut.bmj.com/search?author1=A+J+van+Vuuren&sortspec=date&submit=Submit
http://gut.bmj.com/search?author1=H+van+Dekken&sortspec=date&submit=Submit
http://gut.bmj.com/search?author1=J+C+I+Y+Reijerink&sortspec=date&submit=Submit
http://gut.bmj.com/search?author1=A+C+M+van+der+Togt&sortspec=date&submit=Submit
http://gut.bmj.com/search?author1=A+C+M+van+der+Togt&sortspec=date&submit=Submit
http://gut.bmj.com/search?author1=J+D+F+Habbema&sortspec=date&submit=Submit
http://gut.bmj.com/search?author1=E+J+Kuipers&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Quintero%20E%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Gastroenterol%20Hepatol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhu%20MM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Xu%20XT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nie%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tong%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Xiao%20SD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ran%20ZH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20579218##

