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Met de dried blood spot (DBS)methode nemen patiënten 
thuis een druppel bloed af met een vingerprik om deze per post 
naar het laboratorium te sturen voor analyse van geneesmiddel
concentraties. Deze methode wordt steeds vaker ingezet van
wege het gebruiksgemak voor de patiënt en de vereenvoudigde 
logistiek. Monitoring van creatinine en immunosuppressieve 
geneesmiddelen, zoals tacrolimus (TAC) en ciclosporine A 
(CsA), zijn belangrijk bij de poliklinische followup van patiën
ten die een niertransplantatie hebben ondergaan.

Veenhof et al. voerden een klinische validatie uit door gelijk
tijdig de standaardbloedafname uit de vene te vergelijken met de 
DBSmethode. Van 172 patiënten werden 199, 104 en 58 mon
sters verkregen voor validatie van respectievelijk creatinine, TAC 
en CsA. Validatie werd uitgevoerd met Passing&Bablokregressie 
en afwijking werd beoordeeld door de BlandAltmananalyse.

De auteurs vonden voor creatinine y = 0,73x  1,55 

(95%betrouwbaarheidsinterval [BI95]
helling 0,710,76), 

waardoor de conversieformule [creatinineplasmaconcentratie 
in µmol/L] = [creatinineconcentratie DBS in µmol/L] / 0,73 
moet worden toegepast. Voor TAC werd gevonden y = 1,00x 
 0,23 (BI95helling 0,911,08) en voor CsA y = 0,99x – 1,86 
(BI95helling 0,911,08), waardoor voor beide geen conversie
formule hoeft te worden toegepast. 

Volgens Veenhof et al. zorgt de DBSmethode voor meer 
patiëntgemak bij de monitoring van van immunosuppressiva 
en creatinine en kan DBS de conventionele veneuze afname in 
de dagelijkse routine vervangen.  
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