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Hilversum, mei 2021 

 

Informatie voor aanvrager Helicobacter pylori diagnostiek 

 

 

Graag informeren wij u over een aantal wijzigingen wat betreft de Helicobacter pylori diagnostiek op het CBSL.  

 

Op het CBSL wordt de Helicobacter pylori diagnostiek op drie manieren uitgevoerd:  

 Helicobacter ademtest 

 Helicobacter antigeentest uit feces 

 Helicobacter serologie 

Over de diagnostiek en behandeling van Helicobacter vindt u informatie op onze website onder info aanvragers: 

Artseninformatieblad Helicobacter (www.cbsl.nl)  

 

De Helicobacter ademtest wordt op dit moment niet uitgevoerd in verband met de Corona pandemie. We willen 

hierbij nog een keer onder de aandacht brengen dat bij ons laatste ISO-controle bezoek bleek, dat de Helicobacter 

ademtest niet onder onze ISO 15189-accreditatie valt. Dit betreft de uitslagen sinds 1 juli 2020. Wij zullen bij de 

uitslagen van de Helicobacter ademtest vermelden dat deze buiten de scope van onze ISO-15189 accreditatie valt. 

Wanneer wij de Helicobacter ademtest weer gaan opstarten, zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte brengen. 

 

Voor zowel de Helicobacter ademtest, als voor de Helicobacter antigeentest uit feces geldt, dat gebruik van 

protonpompremmers en antibiotica de gevoeligheid van deze testen vermindert. Belangrijk hierbij is dat de testen 

worden afgenomen zonder gebruik van PPI’s in de twee weken ervoor (PPI kunnen vervangen worden door H2-

receptorantagonisten) en antibiotica in de vier weken ervoor.  

 

Vrij recent is het CBSL voor de bepaling van Helicobacter pylori IgG antistoffen overgegaan op een test en 

apparatuur van een andere fabrikant, waarbij de methode van testen is gewijzigd. De uitslagen van de oude en nieuwe 

testmethode zijn niet met elkaar te vergelijken en de uitslag van de nieuwe test zal kwalitatief (positief/negatief) 

gerapporteerd worden. Helicobacter-serologie is geschikt om een infectie te diagnosticeren, maar minder geschikt 

voor het opvolgen van een eradicatie-behandeling. Indien desondanks een kwantitatieve waarde gewenst is, kunt u dit 

telefonisch aanvragen. 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons laboratorium op nummer 088 753 1220. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Leendert Bakker, arts-microbioloog 

Wendelien Dorigo, arts- microbioloog 

Annette Splinter, teamleider serologie 
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