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Samenvatting. 

Een aantal bestaande etikettendrukkers en etikettenlees

inrichtingen worden vergeleken. Nagegaan wordt hoe deze bij 

monsteridentificatie in een klinisch chemisch laboratorium 

gebruikt kunnen worden. 

De kwalitatieve urinebepalingen in het klinisch chemisch 

laboratorium van het St. Elizabethziekenhuis te Tilburg bezitten 

een uitzonderingspositie. Er wordt kort ingegaan op hoe zij, 

en die van andere ziel::enhuizen, gemechaniseerd kunnen worden. 

Voor de pH en glucosebepalingen zUn metingen uitgevoerd, 

die hiermee verband houden. 
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Inleiding, 

Dit onderzoek valt uiteen in twee hoofdonderwerpen, 

te weten de monsteridentificatie en de kwalitatieve urinebepalingen. 

De monsteridentificatie wordt gesplitst in twee deelonderwerpen, 

te weten: hoofdstuk 1: bestaande monsteridentificatiesystemen. 

hoofdstuk 2: leesinrichtingen, die eventueel gebruikt 

kunnen worden b~ de monsteridentificatie. 

Van de kwalitatieve urinebepalingen wordt eerst, in hoofdstuk 3, 
de huidige procedure in het .St. Elizabethziekenhuis te 'rilburg 

gegeven, met enige problemen die hierbij r~zen. 

De volgende hoofdstuhl(en gaan over de mechanisering van de bepalingen 

en over de metine;en, die wij hiervoor hebben uitgevoerd. 

1'1~ hebben besloten om één gezamenlijk rapport uit te brengen. 

De onderzoeken, die door ieder van ons verricht werden, volgen 

niet logisch op elkaar, maar z~n in elkaar verweven. Het uitbrengen 

in twee rapporten zou de lezer nopen tot een soort oriëntatierit 

tussen de twee verslae;en, om een logisch verhaal te krijgen, 

he tg een wij willen verrru,jden. 

De verdeling van het afstudeerwerk is als volgt: 

Jack Schoonbrood: de hoofdstukken 1, 2, 4, 6 en 7. 
Fred R~ckaert: de hoofdstulffien 3, 5 en 8. 
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Hoofdr>tuk 1 Monsteridentificr~.tie in klinisch chemische laboratoria. 

1.0 Inleiding 

In de beginperiode van ons afstuderen hebben w~ een vooronderzoek van dit 

afstudeerproject publicabel gemaakt. Dit leidde tot het rapport 

"Monsteridentificatie in klinisch chemisch laboratoria" (lit. 1 ). 

We geven hier een samenvatting van dat rapport: 

Het genoemde rapport is het verslag van een literatuur

onderzoek betreffende diverse bestaande monsteridentifi

catie-systemen voor het klinisch chemisch laboratorium. 

In de inleiding worden verschillende redenen genoemd 

die laboratoria tot automatiseren brengen. 

In hoofdstuk 1 wordt omschreven wat monsteridentificatie 

inhoudt en wordt een eisenpakket gegeven waaraan een 

identificatiesysteem zoveel mogelijk moet voldoen, wil 

het adequaat werken. 

In hoofdstuk 2 worden diverse bestaande systemen be

handeld. 

In hoofstuk 3 wordt behandeld hoe aan het eisenpakket 

wordt voldaan door diverse systemen. 

In het hierna volgende hoofdstuk 2 komt monsteridentificatie ter 

sprake, voor een goed begrip zullen we hierna (~) 

enkele punten met betrekking tot monsteridentificatie uit bovenge

noemde rapport aanhalen. 

1..!.2 Wat is monsteridentificatie? (afgekort: m.i.). 

Monsteridentificatie is een systeem dat beoogt een koppeling te 

leggen tussen de pati~ntgegevens en het monster van de pati;nt, met 

als doel de gevraagde analyseresultaten bij de juiste pati~nt te 

verkrijgen. 

Een systeem waarbij Pen m.i.-kode aangebracht is aan de monsterhouder 

~elf en hiervan wordt overgenomen ter identificering van het monster, 

wordt e~n positief-monsteridentificatie-systeem genoemd. 

Dit laatste in tegenstelling tot een systeem waarbij genoemde koppe

ling geleed wordt door een al dan niet voorgeschreven volgorde van 

behandeling van de monsters. 
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l!oofci.c:;tuk 2 Beschrijving, vergelijking en mogelijke toepassing bij 

monsteridentificatie van een aantal apparaten die als 

funktie hebben het produceren en het machinaal lezen 

van etiketten. 

~ Samenvatting 

In 2.2 worden een aantal apparaten beschreven die als funktie 

hebben het produceren (etikettendrukkers) en het machinaal 

lezen (leesinrichtingen) van etiketten. 

In 2.3 worden een aantal eigenschappen van de verschillende 

beschreven apparaten vergeleken. 

In 2.4 wordt nader ingegaan op mogelijke toepassing van de 

besdhreven apparatuur bij monsteridentificatie, speciaal in 

het klinisch chemisch laboratorinm van het St. Elizabethzieken

huis te Tilburg. 
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2.2. Beschrijving van een aantal bestaande apparaten die als funktie 

!:ebben het produceren (etikettendrukkers) en het machinaal lezen 

11"·:~~o;ir:r:ichtingen) van etiketten. 

2.2.0 Inleiding 

Beschreven worden: 

A Etikettendrukkers die gegevens armbrengen op etiketten in "machinaal 

leesbare vorm 1
' (in het vervolg "code" genoemd) en in visueel lees

hare vor!ll• 

B Leeuinrichtin~en voor het mac}tinaal lezen van de code op de etiketten. 

Leesinrichtingen bestaan in het al~emeen uit: een leesgedeelte, een 

voeding, en electronica voor het decoderen van het door het 1ee:sge

deelte gelezen signaal en voor het uitvoeren van controles op dit 

:>ip:naA.l. 

~e hPperken ons tot beschrijving van leesinrichtingen waarvan het 

leesgedeelte een "hand-held-leerokop" is. Dit houdt in dat het lees

~~edeel te in rie hand f':Pnomen lwn worden (in het vervolg duiden we 
'f tJ tr '' 

/è0 1 n leRsgedPelte aan :net leeskop of leeGpen) en dn.t de code op het 

etiket geJ.ezen kan worden door de leeskop over de code te bewegen. 

~e beperken ons tot de onder A en ~ aangegeven apparatuur o.a. om: 

1e Onderlinge vergelijking van hestaande apparaten van dit soort moge

lijk te maken. 

~e Toepassinga mogelijkheden van ~!!_~~~~! apparaten in monsteridenti

ficatie-systemen te kunnen nagaan ,in }1et bijzonder in het klinisch 

che1nisch laboratcriurn van het St. Elizabeth ziekenhuis te Tilburg. 

ile hierna be:3chreven apparatuur knn gebruikt worden als gegevens-in-

voer:1 ppara tuur. Een bclangri jke funktie van gegevens-invoer-systemen 

jH het omzetten van ~egevens van een visueel leesbare vorm in een 

P1ach:inaal 11 leesharn" vorm. De hiPrna beschreven apparatuur kan fiebruikt 

wordC'n als een speciale vorm van gegevens-invoer-apparaten en wel "data 

cn_pturr>" apparatuur. 

In een artikel uit '?2 (lit. 2) wordt vermeld dat de juiste betekenifi 

v;ll1 de uitdrukking "data Cllpture'' 11<1g niet ov-P.reengekomen is. 
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De 11i trl.rukl<i ng is ge hruikt voor l1t:>t aanduiden van '~Pr: aan tal technieken 

voor hPt .invoe-rPn van gPgevens :i..n ePn computPr nyE>t.eem, zoals ''U~'tical 

r'brk 1\ead.inf," Pn ''OpL:ical Characb~r· l\ead Ln1~", waarbij informatie van de 

oorspronkelijke informatiedragers rechtstreeks in de computer wordt in

~~~le~en, zonder dat het norlig is de informatie over te brengen op con

VPntionele gegevens-invoer-media zoals ponsband of ponskaarten. In ge

noemd artikel wordt een de fini tie ger,even van ''data capture" die, enig

~ins aanGepast, als volgt luidt: 

"data capture" is het verzamelen VHn gegevens van oorspronkelijke in

forr1atiedragers om deze gegevens in te voeren in informatie verwerkende 

sysb~r~1en :~onder de r;egevens eerfot over te dragen op andere informatie-

!Je hjerna beschreven apparaten ~ijn, tenzij anders vermeld, in Neder

land op de markt. n.ppnratuur die ni,~t in Nederland op de markt ie 

wordt slechte genoemd. 

De ~egevens voor de beschrijvingen zijn verzameld via brochures en 

r;esprekken. 

Opgenerkt dient te worden dut een aantal gegevens aan veranderir1ge~ 

onderhevig kunnen zij1t. In de literatuur is, voorzover ons bekend, 

weinig gepubliceerd over deze apparaten. 

De beschreven apparaten worden meestal als onderdeel van een systeem op 

.Ie markt gebracht. Hijvoorbeeld bij voorraad controle systemen, circu

latie controle .systc;men in uitleenbureaus, on vaak bij "Point of Salen 

"Point of ~1rüe" systemen zijn ontwikkeld voor p;e'oruik in handel.sonder

n f'minr;en. ~i un voornaamste funktie i<3: het verzamelen van verkoopge

p;evenH op de plaqts waar de transactie plaatsvindt en het off-line of 

on-line doorgeven van de gegevens aan een informatieverwerkend systeem. 
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PlesHPY (l.it. 2) 

Adres: Plessey Fabrieken B.V., van der Mortelstraat 6, Noordwijk, tel. 

01719 - 4847. 

Algemeen: Het leespen-systeem van Plessy kan opgebouwd zijn uit ver

schillende apparaten. 

Enkele van de apparaten zijn: 

De DCSP 101 etikettendrukker, verschillende soorten terminals al of 

niet verbonden met een leespen. Het systeem is een data-capture -

systeem (betekenis zie pag. 8 ), on-line of off-line verbonden met een 

inforr.1atieverwerkend systeem. Toepassingsgebieden kunnen verschillende 

gebieden zijn waar data capture plaats kan vinden b.v. circulatiecon

trole van voorwerpen in uitleenbureau's, voorraadcontrole, data capture 

in ziekenhuizen. 

Voor toepassing van het leespen-systeem in uitleenbureau's zijn enkele 

aparaten aangepact aan de specifieke eisen, het aangepaste systeem heet 

het "Plessey Library-Pen System". 

n~ DCSP 101 etikettendrukker: 
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Algemeen: 

Producent: Plessey 

Funktie Het bedrukken van etiketten met een zwart - wit - streepcode 

en met normaal leesbaar schrift. 

Output: Etiketten 

BCD !5X480 Voorbeeld van een 
~~ I I I:~~~ i 
I 1/ I I 

Ijl 

lil 
zelfklevend etiket. 

Soort etiketten Zelfklevende etiketten,hangetikctten. 

Verschillende karakters die gecodeerd kun11en worden: Totaal aantal 16, te ---------------------------------------------------
weten de cijfers 0 t/m 9, de letter A t/m E en X. 

Dezelfde als die gecodeerd kunnen worden. 

---·-·- -· ·- ----·----------
Afmetingen VRn de Haximaal aan- Maximaal aantal in Prijs 

11 Umdaard kleefeti- tal codeer ba- normaal schrift te van een blanco 

ketten re karakters drukken karakters etiket 

hoogte breedte 

1?,c; rnm. 51 mm. 9 ~ 9 ongeveer 0,5 cent 

17,6 mm. 6 3, 5 mm. 13 ~13 ongeveer 0,6 cent 

17,6 mm. 76,:: mm. 17 ~ 17 ongeveer o,6 cent 

Eventueel grotere 

formaten. 

De corle: 

~~~~~-~~~~:~achinaal optisch leesbare zwart - wit - streepcode. 

~::::.:E::?!.:~~~~5_.::_::!:_~_:;-~_::>~_:: De code be~-staat uit een serie evenwijdige bre

de en smalle zwarte strepen (er zijn 2 breedtes mogelijk), gedrukt op een 

wit etiket. De witte spaties tussen de zwarte strepen zijn breed na een 

smalle zwarte streep of smal na een brede zwarte streep. De brede zwarte 

strepen repr~senteren het binaire getal 1, de smalle zwarte strepen het 

binaire Retal 0. Ben karakter wordt in code vorm weergegeven door 4 

zwarte strepen (4 bits). 
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Iedere code hegint met een 4 - bits - begincode, waarna de gecodeerde 

knrnktPrR volgen, waarna een R - hits controle karakter volgt, de code 

eindi~t met een 5 ~ hits eindcode (waarvan de eerate hit Pen dubbeldikke 

~wnrtr GtrPep is). 

Roven de code worden de gecodeerde karakters in normaal schrift gedrukt. 

~paties kunnen aangebracht worden. De blanco kleefetiketten zitten achter 

elkaar op een rol, na gecodeerd en bedrukt te zijn verlaten ze de drukker 

ann rle zijkant. Ook alpha-nuMerieke karakters kunnen gecodeerd worden, 

een karakter wordt dan door 6 bits weergegeven. Een code kan maximaal 30 

karakters van 4 bits of 20 karakters van 6 bits bevatten. 

Input; 

- Via het toetsenbord. liet toetsenbord bevat de toetsen 0 t/m 9, A t/m E 

en X, verder ongeveer 9 funktietoetGen en enkele indicatoren. 

- Facultatief: Via ponsband, een tele - type of on-line met de computer 

( in bepaalde omstandigheden) door de drukker te voorzien van interface

eenheid. 

- Facultatief: Via een eenheid die achtereenvolgens opdracht geeft tot 

het drukken van etiketten met een code -inhoud die steeds een cijfer 

hoger is dan het vorige gedrukte etiket (zogenaamde sequencer). 

Drukken: 

- Druksnelheirl: ongeveer 3000 identieke etiketten per uur. 

Foutencontroles en beveiligingen: 

- Visuele controle van de ingetoetste gegevens is mogelijk voordat ze 

gedrukt worden. 

Prijs Verkoopprijs DCSP 101 etikettendrukker ongeveer J. 16.500,--

Verkoopprijs van de genoemde interface ongeveer J. 6.ooo,--
Verkoopprijs van de genoemde sequencer ongeveer J. 7.500,--

Opmerkingen: 

Indien grote aantallen (b.v. 1000)identieke etiketten nodig zijn, kan men 

deze door Plessey laten lichtdrukken. 
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De leesinrichting: 

Uit lit. 2 De leespen. 

Samenstelling: 

Leespen (ballpoint vormig omhulsel, bevattend een lichtgevende diode, 'n 

fiberglasbundel, een photodetector en een voorversterker), een snoer dat 

de leespen verbindt met de logica. De logica en voeding zijn normaliter 
nnnwezig in de terminal waarbij d.e leespen geleverd wordt. 

Algemeen 

Funktie !let lezen van de zwart - wit streepcode, het decoderen en het 

uitvoeren van de controles. 

liet door de lichtbron uitgezonden licht wordt door een fiberglasbundel 

nanr de top van de pen geleidt, het verlicht dan het deel van de code 

d1rt ~ich onder de top van de pen bevindt. Het gereflecteerde licht 

wordt door de filwrglasbundel opgevangen en naar de photodetector geleid, 

wn;rr het een electrisch signaal genereert corresponderend met het lichte 

of donkere v,ebied onrlPr de top van de pen. De code wordt gelezen door de 

pen over de code te bewegen. 
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Leesrichting: Van het begin naar het eind van de code of omgekeerd. 

Leessnelheid: 2,5 tot 50 cm/s. 

'l'o~Pr;tanA hoek tuss<>n elP. middellijn VE!n de pen en de lijn loodrecht 
) 0 ,- ·)0 .::.E.__hf' t (~tik<'toppcrvlak: v;m t tot )' • 

'l.'oegestane afstarul, in het vlnk van het etiket, van de top van de pen 

(aan de leeszijde) totde middellijn van de code: ongeveer 4,5 mm. in 

hPide richtineen. 

Code controles: Begin-en eindcode moeten gelezen zijn, de controle 

met het 8 - bits controle karakter wordt uitgevoerd. 

Opmerkingen: 

De pen wordt in het algemeen slechts verbonden met een terminal als 

onderdeel van een systeem geleverd. 

l'lessy heeft verschillende terminals waaraan de pen kan worden aan

ger,loten. De verkoopprijs van de zogenaamde Compisat terminal (met 

toetsenbord, display en enige funktie toetsen) voorzien van een 

leesinrichting bedraagt ongeveer !. 5.500,--: waarvan J. 200,-- ~ 

!. ~00,-- voor rekening van de leespen (zonder logica en voeding). 



~, ) .) 
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Anker Data Systeem. ( li t. .·1, 11) 

Adres: Anker Data Systeem N.V., Anna Paulownastraat 3, Den Haag, tel. 

070-636907. 

Algemeen: Het door Anker Data Systeem op de markt gebrachte ADS - Moduflex

Terminalsysteem, kan modulair worden opgebouwd met een aantal 

electronjsche apparaten. 

Enkele van deze apparaten zijn: 

ADS - Modul 2667 etikettendrukker, 

ADS - Modul 2674 leesinrichting. 

Het systeem heeft als funktie het verzamelen van gegevens en het 

on-line of off-line doorgeven aan een informatieverwerkend systeem. 

Het kan in allerlei gebieden worden toegepast, in het bijzonder in 

handelsondernemingen als Point- of -Sale systeem (betekenis zie pag. 8 ). 

De ADS - Modul 2667 etikettendrukker. 
·-···----~--

Uit lit. 3 

Algemeen: 

Producent: Anker Data Systeem. 

Funktie: Het bedrukken van etiketten met een zwart-wit streepcode en ----"""--
met normaal leesbaar schrift. 

Output: Etiketten 

Voorbeeld van een stan-

daard kleefetiket. 
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Soort etiketten: Zowel zelfklevende als hangetiketten kunnen met deze 

drukker bedrukt worden. 

~~~~~~~~!~~~~-~~~~~!~~~-~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~: Totaal aantal 10, 

te weten de cijfers 0 t/m 9. 

~~~~~~!~!~~~~-~~~~~!~~~-~!~-!~-~~~~~~!-~~~~!!!_~~~~~~!-~~~~~~-!~!~~~: 
~otaal aantal ~4, te weten de cijfers 0 t/m 9, de letters A t/m Z, 

verder 28 speciale tekens. De drukker kan zo ingericht worden dat de 

cijfers 0 t/m 9 zowel ~root (6 rnm.hoog) als klein (3,5 mm. hoog) ge-

dru~t kunnen worden. 

;---· 

Afmetingen van de Haximaal aantal co- Haximaal aantal in Prijs van een 

r;tandaard kleef- rieerbare karakters. normaal schriît te blanco etiket 

etiketten. drukken karakters. 

hoogte breedte 

?? , l~ mrn 45 mrn. 12 ( 1 code regel) 1h ( 1 regel) ongeveer 0,3 

9 ,!+ rnm 4~, r.Jm. 1? ( 1 code regel) 32 (2 regels) ongeveer 0,6 
h,), lj. mm 1+5 mm. ?it (? code regels) ?,':> 

-·<- (2 regels) ongeveer 1 

'--------' 
Sventueel nog grotere Inclusief spaties. 

formaten. 
f--· 

De code: 

:~oort code: Machinaal optisch leesbare zwart - wit streep code. 

cent 

cent 

cent 

~~~~~~!~~!!~~-!~~-~~-~2~~: De code bestaat uit een serie evenwijdige 

brede en smalle zwarte strepen (2 verschillende breedtes zijn mogelijk) 

gedrukt op het witte etiket. De witte spaties tussen de zwarte strepen 

zijn smal na een brede zwarte streep of breed na een smalle zwarte 

streep. De brede zwarte strepen representeren het binaire getal 1, de 

smalle zwarte strepen het binaire getal O. 

EAJJ karakter wordt in codevorm weergegeven door 4 zwarte strepen 

(_ 4 bits). Iedere code begint met een 4-bits begincode, hierna volgen 

de gecodeerde karakters, daarna 8-bits voorcontrole karakters, tot 

slot volgt een 4 bits eindcode. 
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~E~~~~~~~~~: 

De blanco kleefetiketten zitten achter elkaar (los van elkaar) op een 

rol, nadat ze bedrukt zijn worden ze weer opgerold. Boven de code wor

den de gecodeerde karakters in normaal leesbaar schrift in serie ge

drukt. De gecodeerde karakters hoeven niet overeen te stemmen met de 

gedrukte karakters. 

Input: 

Als onderdeel van het ADS - Moduflex - systeem kan de drukker via 

een minicomputer ADS mtdul 2690 vanaf iedere terminal van het systeem 

door intoetsen gestuurd worden. 

- Als onderdeel van het genoemde systeem kan de drukker via de genoemde 

minicomputer met magneetbandcassettes gestuurd worden. 

- Los van het genoemde systeem kan de drukker gekoppeld worden met een 

terminal (bevat een toetsenbord). 

Drukken: 

e~~~~~~!~~!~: ongeveer 10.000 jdentieke etiketten per uur. 

Het drukken geschiedt met eenmalig zwart plastic lint, stukjes van 

het lint worden o~ het etiket bevestigd. Voor het drukken van de op 

pagina 1) genoemde verschillende formaten etiketten kan de druk

ker worden uitgerust met 2, 3 of 4 drukkoppen; 1 drukkop per te 

drukken regel. 

Fouten controles en beveiligingen: 

De drukker stopt bij het scheuren van de etiketrol, bij het eind van de 

etikettenrol en na het konstateren van drukfouten. 

Nadat het etiket gecodeerd is wordt het in de drukker gelezen (zoge

nnamde read-after-write), indien hierbij een fout geconstateerd wordt 

stopt de drukker. De operator kan het etiket merken. Een foutief eti

kPt wordt niet geteld, zodat Ateeds het juiste aantal goede etiketten 

gedrukt wordt. 
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1\ fmetinp;en van rit> drukker: 

breedte 630 mm. 

diPpte 510 mm. 

hoogte 290 mm. 

Prijs: Verkoopprijs van de drukker + losstaande terminal (met toet

senbord): ongeveer f 30.000,--, waarvan: 10.000,-- tot 

! 13.500,-- (afhankelijk van het aantal te drukken regels op 

het. etiket) voor de drukker. 

De ~DS . Modul ?~74 leesinrichtiB~: 

Uit lit. 3 

Leespen en lees-

penhouder. 

Samenstelling: 

Leespen (zie Plessey pag. 12 ), een snoer voor de verbinding van de 

leespen met de leespenhouder, de leespenhouder, een snoer voor de ver

binding van de leespenhouder met de logica. De voeding wordt normali

ter geleverd door de terminal waaraan de leesinrichting is aangesloten. 

Algerne(~n: 

Producent: LePapen van Plessey ( zie pag. 12 ) , rest van de ] eesin-

Funktie: 

richting van Anker Data System. 

Het lezen van de zwart-wit streepcode, het decoderen en het 

uitvoeren van de controles. 



- 18 -

Reschrijvin~ van de leespen: zie Plessey, pagina 12. 

Op de leeApenhouder zijn twee lampjes bevestigd die gebruikt worden 

om t~ ntgnaJeren of de leesinrichting leesbereid is, en of de code 

we] of niet geaccept~errl is. 

Leesrichting: Van het begin naar het eind van de code of omgekeerd. 

Leessnelheid: 10 tot 70 cm/s. 

Toegestane ltoek tussen de middellijn van de pen en de lijn loodrecht 

op het oppervlak van het etiket: Waarschijnlijk van 150 tot 45~ 

Toegestane afstand, in het vlak van het etiket,tussen de top van de 

pen (aan de leeszijde) en de middellijn van de code: Ongeveer 4 mrn. 

in beide richtingen. 

~fmetingen van de leespen: lengte 134 mm. doorsnede 13 mm. 

Afmetingen van de leespenhouder: breedte 114 mm, diepte 115 mm, 

hoogte :?5-GO mm. 

Lengte van het snoer van de leespen tot leespenhouder: 1,90 m. 

Lengte van het snoer van de leesrenhouder tot logica: maximaal ü c r~. 

Code controles: Begin- en eindcode moPten gelezen zijn; De controle 

met het 8-bits controle karakter wordt ingevoerd. 

Trijs: Verkoopprijs leesinrichting (z.ondcr voeding): J 3.950,--. 
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Nixdorf (:ti:,. 4) 

1\d rf' .s : Nixderf Comruter R. V., Europ,;lann 101, Utrecht, tel.: 030-8SLt404. 

1\lgemPen: Eet "Integriertes Kassen~:~ystem" en het "Stand Alone Kasse" 

~ysteem zijn Point of Sale systemen (betekenis zie pag. 8 ). 
In lwide ~;ystemr-m kan e;e'bruik r;etnaakt worden vnn optische leesinrich-

U nr;en An etikettendrukkers. De leer:>inrichU.nGel' en etikettendrukkers 

worden niet door Nixrlorf gefabriceerd. Leesinrichtingen kunnen niet 

los v~n ~ixdorf hardware (b.v. kasregister) bij Nixrlorf gekocht worden, 

etikettendrukkers wel. 

De eti kettendrui;ker 

Funktie: liet bPdruki<:en v~n etihetten met een zvmrt wit- streepcode 

en rnet nortnfHll leesbaar schrift. 

Output: ~tjketten 

l~lllllllllllllllllllllllllll~lllllllll 
.J~°Fhb~052.J4 

Voorbeeld van een 

hangetiket • 

~~~~~-~!~~~!!~~: zelfklevende etiketten, hangetiketten. 

~~~~~~!!~~~~~-~~~~~~~~~-~!~-Ç~~~~~~~~-~~~~~~-!~~~~~: totaal aantal 10, 

te weten de cijfers 0 t/m 9. 

Verschillende formaten etiketten zijn mogelijk. Het maximaal aantal 

codeerbare karakters varieert met de afmetingen van de etiketten van 

10 tot 22, daarnaast bevat de code nog een begincode, eindcode, 2 

contro'le karnkterr,. 

De code: 

.~)oort cc)(le: Hachin:wl optiGch leesbare zwart-wit-streepcode. ----------
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~~~~~~!~!!!~~-!~~-~~-~~~~: De code bestaat uit een serie evenwijdige 

zwarte strepen (3 verschillende breedtes zijn mogelijk) gedrukt op 

Pen wit etiket. De witte spaties tuBsen de zwarte strepen kunnen 

hreed of smal zijn. Een karakter worrit in code vorm weergegeven door 

3 zwarte strepen. 

~E~~~~!~~~~: Onder de code worden de gecodeerde karakters in normaal 

leesbaar scl1rift in serie gedrukt. Spaties kunnen aangebracht worden. 

Input: Toetsenbord. 

Drukken: 

llruksnelheid: 12.000 identieke etiketten per uur. Het drukken geschied 

met eenmalig zwart plastic lint. 

Opmerkingen: Sr is ook een drukker l~verbaar met interface voor ver

binding met Nixderf 8?01S computer. 

frijs: Etikettendrukker zonder interface: :. 8.700,-- + J. 227,-- voor 

iedere instelbare drukpositie (maximaal aantal 22). 

Etikettendrukker met jnterface: Ongeveer J. 40.000,-- + J. 227,-

voor iedere instelbaredrukpositie (maximaal aantal 22). 

Leeu[nricht.Lng: 

i\lp·~meen: DP code wordt gelezen door de leeskop (ball-point vormig) 

éénmao.J. over de code tP bewegen. J)e leeskop wordt gefabriceerd 

door Plessey (zie pag. '12 ) • 

Leesrichtinr,: Van hc>t b"r~in naar het eind van de code of omgekeerd. 

LP('SrmPlheid: .? tot ()6 cm/ s. 

ü1 hP L vlak van 

en de middellijn 

riclltinr;en. 

het 

van 

etiket 1 tuGscn de top van de pen 

de code: ongeveer 4 mm. in beide 
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Code controles: Begin en eindcode moeten gelezen worden, de controle met 

2 controle karakters wordt uitgevoerd. 

Prijs: Verkoopprijs van een le~sinrichti~bij het aansluiten aan een 

Nixdorf - kasregister: J. 4.000,--



- 22 -
~~.2.4 

NCR (Nntional Cash Register) (lit. 5, î1) 

Adres: NCR Nederland N.V., Buitenveldertselaan 3, Amsterdam, tel. 

020-442922. 

Algemeen: Het NCR 280 Terminal Systeem is Point of Sale Systeem 

(betekenis zie pag. 8 ); het is gericht op de informatievastlegging 

en -doorgave aan informatieverwerkende systemen in handelsonderne

mingen. Het systeem is modulair opgebouwd: het wordt gevormd door een 

nantal model 280 terminals en een aantal andere eenheden die aan deze 

terminals kunnen worden aangesloten of ermee samenwerken. 

Enkele van deze eenheden zijn: 

De NCR 747 etikettendrukker, 

De NCR 785 leesrichting. 

We beschrijven hier de laatste twee genoemde eenheden. 

De NCR 747 etikettendrukker: ----- ---

Uit lit. 5 

Algemeen: 

Producent: NCR NCR 747 Etikettendrucker 

Funktie 

Output: 

Het bedrukken van etiketten met zwart - wit - groen streep

code en met normaal leesbaar schrift. 

Etiketten. 

Voorbeeld van een stan-

daard kleefetiket. 
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Verschillende karakters die 

[ 
Verschillende karakters die in normaal 

gecodeerd kunnen worden schrift gedrukt kunnen worden. 

Totaal aantal: 17 Totaal aantal: 31 

Soort Soort 

Cijfers: 0 tlm 9 Cijfers: 0 tlm 9 

Speciale karakters: • - I -t • x Speciale karakters: • - I i x ' ' • 
Letters A tlm F H L M 0 P R s x 

Afl"'etingen van Maximaal Maximaal aantal Prijs van een 

de standaard aantal in normaal schrift blanco etiket 

kleefetiketten codeerbare te drukken karakters 

karakters 

breedte lengte 

30 mm. 25 mm. 9 36 (6 regels) ongeveer 0,65 cent 

30 mm. 52 mm. 20 54 (9 regels) ongeveer 0,65 cent 

35 mm. 25 q~m. 9 48 (6 regels) ongeveer 0,9 cent 

35 mm. 52 mm. 20 72 (9 regels) ongeveer 0,9 cent 

Eventueel grote-

re formaten Inclusief spaties 

De code: 

Soort code: Machinaal optisch leesbare zwart - wit - groen streep code. 

~~~~~~!~!!!~~-~~~-~~-~~~~: De code bestaat uit een serie evenwijdige 
zwarte en groene strepen gedrukt op het witte etiket. Tussen de groene 

en de zwarte strepen kunnen witte spaties voorkomen. Witte spaties, 

groene en zwarte strepen zijn even breed. 

" " De volr,ende kleurovergangen representeren het binaire getal 

1 

van groen naar wit 1 van 

zwart naar groen1 van 

wit naar zwart. 

0 

van wit naar groen1van 

groen naar zwart1 van 

zwart naar wit. 
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In figuur weergegeven: 

·~ ., 
BLACK 

Een karakter wordt in codevorm weergegeven door 4 kleurenovergangen 

(/+ bits). 

Iedere code begint met 4 bits begin code, daarna volgt het aantal te 

lezen karakters in het zogenaamde gegevensblok. Jan volgen de ge-

codeerde karakters in het gegevensblok, daarna de pariteitscontrole 

van het gegevensblok en de pariteitscontrole van de 

gehele code. Tot slot volgt een 4- bits eindcode. Bovenstaande inde

ling geldt voor ééndelig etiket, bij een meerdelig etiket (met meer

dere gegevensblokken) is de indeling iets anders. 

Naast de code worden de gecodeerde karakters in normaal leesbaar schrift 

gedrukt. De gecodeerde karakters hoeven niet overeen te stemmen met de 

gP.drukte karakters. 

De blanco kleefetiketten zitten achter elkaar op een rol (speciaal 

papier ingevoerd uit de V.S.), nadat ze bedrukt zijn verlaten ze de 

drukker. 

Input. 

Via toetsenbord: Dit bevat alle toetsen voor de karakters die in nor

maal schrift kunnen worden, totaal 31 (zie pagina 23 ). 

Daarnaast bevat het 14 funktietoetsen ( maat, prijs e.~) 

en 5 bedieningstoetsen (Stop I Aan I Drukken I Fout I 
Vullen)~ 

Door het aansluiten van een ponskaartlezer wordt invoer van gegevens 

via ponskaarten mogelijk. 
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Drukken: 

~~~~~~~~~~~~: ongeveer 10.000 identieke etiketten per uur (afhankelijk 

van de inhoud van het etiket). 

Het drukken van de groene en zwarte strepen geschiedt met een eenmalig 

zwart en een eenmalig groen plastic lint; stukjes van deze linten wor

den met behulp van warmte op het speciale etiketpapier bevestigd. 

Foutencontroles en beveiligingen: 

Nadat het etiket bedrukt is, wordt de code in de drukker gelezen ( zo

genaamde read-after-write). Indien hierbij een fout geconstateerd wordt 

wordt het etiket gemerkt. Na een bepaald aantal fouten stopt de drukker. 

Door de drukker wordt een geluidssignaal gegeven zodra: 

- getracht wordt een niet codeerbaar karakter in de code op te nemen. 

- het maximale aantal in normaal schrift te drukken karakters overschre-

den wordt. 

- twee toetsen tegelijk ingedrukt worden. 

- bij een vooraf vastgestelde etiketindeling gegevens worden ingevoerd 

die niet in overeenstemming zijn met de etiketindeling. 

- proefcijfercontrole (module 10 of 11 indien gewenst wordt deze uitge-

voerd) uitgevoerd op de ingevoerde gegevens een fout aangeeft. 

Bij een vooraf vastgestelde etiketindeling verschijnen de namen van de 

in te voeren gegevens op het display, zij verdwijnen zodra de gegevens 

zijn ingetoetst. De ingetóetste gegevens verschijnen op het display 

en kunnen gewijzigd worden. 

Papierophoping, gescheurd lint en eind-papierrol worden door indicatoren 

aangegeven, de drukker wordt dan stopgezet. 

Afmetingen en andere gegevens van de drukker: 

Breedte 1220 mm. 

Diepte 762 mm. 

Hoogte 1118 mm. 

Gewicht ongeveer 200 kg. 

Voeding 220 v, 50 Hz. 
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Opmerkingen: 

a) De drukker heeft een programmageheugen waarin de indeling van maxi

maal 6 verschillende etiketindelingen, via het toetsenbord, vastge

gelegd kan worden. 

b) Handelingen die door de operator verricht moeten worden om met be

hulp van het toetsenbord een aantal identieke etiketten te drukken: 

1. Intoetsen van een ééncijferige - code die overeenkomt met de ge

wenste etiketindeling. 

2. Intoetsen van de gegevens. 

3. Intoetsen van het aantal te drukken identieke etiketten. 

4. Indrukken van de bedieningr;toets "drukken". 

Het verrichten van hovenstaande handelingen duurt ongeveer 20 se

conrlen (afhankelijk van de inhoud van het etiket). 

Prijs Verkoopprijs 747 etikettendrukker: ongeveer /. 22.000,-

Verkoopprijs van de ponskaart-invoer eenheid: ongeveer /. 12.000,--

De NCR 785 Optische Leesinrichting. 

Samenstelling: 

Lc:espen, fiberglasdraadbundel voor verbinding van de leespen met "kastje", 

"kastje" waarin ?.ich optica en logica bevinden. De voeding wordt norma

liter geleverd door de terminRl waaraan de leespen is aangesloten. 

Frorlucent: NCR 

Funktie Het lezen van de NCR groen-zwart-wit code, het decoderen en 

het uitvoeren van de controles. 
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Uit lit. 5 

rtet door de lichtbron uitgezonden 

licht wordt door een fiberglasbundel 

naar de top van de pen geleid, het 

verlicht het deel van de code dat zich 

onder de top van de pen bevindt. Het 

gereflecteerde licht wordt door de fi

berglasbundel opgevangen en naar het 

"kastje" geleid. In het kastje wordt 

een electrisch signaal gegenereerd 

waarvan de vorm afhangt van het wel of 

niet aanwezig zijn van gereflecteerd 

licht van twee verschillende golflengten . 

Een witte streep van de code reflecteert 

licht van beide golflengten, een groene 

streep reflecteert licht van één van de 

golflengten, een zwarte streep reflec

teert niet. Het gegenereerde electrisch 

signaal correspondeert zodoende met de 
11 kleur" van de streep die zich onder 

de top van de pen bevindt. De code 

wordt gelezen door de leespen er een

maal overheen te bewegen. 

Leesrichting: Van het begin naar het 

eind van de code of 

omgekeerd. 

Leessnelheid: Van ongeveer 1 cm/s tot 

150 cm/s. 

Toesestane hoek tussen de middellijn 

van de pen en de lijn loodrecht op 

het etiketoppervlak: ~aarschijnlijk van 

0° tot 60°. 

Toegestane afstand van de top van de pe~,aan de leeszijd~ tot de mid

del lijn van de code, in het vlak van het etiket: ongeveer 4 mm. in bei

de richtingen. 

Pr i j s Verkoopprij s NC R 785 Opti s che Leesrichting (zonder voeding): 

ongeveer J. 1. 600,--
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Litt on Business Systems, waartoe behoren: Sweda International en 

Kimbn. l l Sy stems. (J.:i.t. 6, 11) 

Adres: Litton Business Systems, Brouwerstraat 4, Amersfoort, tel. 

03490-30169. 

Algemeen: Het Sweda 700 Systeem is een Point of Sale Systeem (betekenis 

z ie pag. 8 ) het is gericht op de informatievastlegging en - doorgave 

aan informatieverwerkende systemen in handelsondernemingen. Het systeem 

i s opgebouwd met verschillende apparaten, het kan in verschillende con

figuraties gebruikt worden. 

Enkele van deze apparaten zijn: 

- Model 720 en 725/]·)6 Retail Data Terminals, al of niet uitgerust met 

de Sweda DATAPEN~Hagnetic Header. 

- Kimball Model 330, 333, 340 etikettendrukkers. 

De Kimball ~40 etikettendrukker: 

Uit lit. 6 

Algemeen: 

Produc~nt: Kimball, deel uitmakend van het Litton Industrie Concern. 

Funktie: Het bedrukken en magnetisch coderen van etiketten. 

Output: etiketten. 

::?_:·:·:~~;:]1;;~?'_ :::l· ··?:-è· .: 
~"'_c~ ; . .\.;. <,' ",~l·;,;:~· 

Een Kimbal Memory Label; zelfklevend; 

1 regel voor het drukken van karakters in 

normaal schrift; 1 magnetiseerbare strip. 

Soort etiketten: Zowel zelfklevende (hetzij permanent adhesief, hetzij 

ve r wijderhaar) a ls hangetiketten (diverse bevestigingsmogelijkheden) 

kunnf'n met de 31~0 drukker bedrukt en magnetisch gecodeerd worden. On

der df' papjeren oppervlakken van de etiketten bevinden zich 1 of 2 mag-

netiseerbare strips • . 
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Verschillende karakters die gecodeerd kunnen worden: Totaal aantal 15, te ---------------------------------------------------
weten de cijfers 0 t/m 9, de letters A B P R, speciaal teken $. 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~!~~~-~~~-~:~~~~!-~~~~~~-~~~~~~: Dezelfde als de codeer-
bare; de drukker kan zo ingericht worden dat hij op vaste plaatsen steeds 

grote karakters drukt, op andere vaste plaatsen steeds kleine karakters. 

Afmetingen van 

de standaard 

kleefetiketten. 

hoogte breedte 

Maximaal aantal 

codeerbare ka,.. 

rakters. 

11,1 mm. 28,6 mm. 12 (1 magneti
seerbare strip) 

22,? mm. 28,6 mm. 24 (2 magneti
seerbare strips) 

De code: 

Maximaal aantal Prijs van een 

te drukken ka- blanco etiket. 

rakters. 

12 (1 re~el) ongeveer 0,5 cent 

24 (2 regels) ongeveer 0,9 cent 

~~~~~-~~~~: Machinaal leesbare magnetische code. 

~~~~~~t~ll~~g-~~~-~~-~~~~: De karakters wordt vastgelegd op een magneti

seerbare strip op het etiket. Iedere magnetische strip bevat 60 magneti

seerbare gebiedjes (bits) die ieder het binaire getal 0 of 1 kunnen re

presenteren. Een karakter wordt in code vorm weergegeven door 4 bits. 

Iedere code begint met een L+ bits begin code, waarvan 1 bit een 

pariteits-bit is, hierna volgen de gecodeerde karakters, daarna volgt 

een l+ - bits code die b.v. het soort etiket aangeeft (zo genaamde ID

code), tot slot volgt een 4 bits eindcode, waarvan 1 bit een pariteits-

bit ~ ,. 
-L.Oo 

Een drukpositie of codepositie (4 bits) kan een "blanco" waarde krijgen, 

er wordt dan bij die drukpositie geen karakter gedrukt (spatie) en de 

hijbehorende codepositie krijgt de niet significante waarde 1111 (binair). 

~!:::!~!:~~~12~!:: 
De etiketten kunnen vooraf gekleurdzijn. Gedeelten van de etiketten 

kunnen voorbedrukt zijn. De blanco kleefetiketten zitten achterelkaar 

(met 1 magnetische strip steeds twee naast elkaar) op een rol, zij 

verlaten nadat ze gecodeerd zijn rle drukker aan de zijkant. 

De karakters worden gedrukt op dat gedeelte van het papieroppervlak 

van het etiket dat op de magnetiseerbare strip zit. 

11 11 

Input: Toetsenbord. 

Het toetsenbord bevat een aantal hevels. Iedere hevel correspondeert met 
een drukpositie. De drukker kan voorzien worden van het aantal hevels dat 
overeenkomt met het maximaal benodigde aantal drukposities (ten hoogste 24). 
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Iedere hevel kan 16 verschillende standen innemen, overeenkomend met 

een van de 15 verschillende codeer- en drukbare karakters of met de 

"blanco" stand (waarbij bij de bijbehorende drukpositie geen karakter 

gedrukt wordt en de bijbehorende 4 - code - bits ieder de waarde 

1 krijgen). 

Verder zijn er 8 functie- toetsen: ann/uit, start, e.d., er is een 

teller voor het instellen van het aantal te drukken identieke etiket

ket, er is een teller voor het instellen van de ID-code (zie pagina 29 ), 

verder is er een vergrendeling voor de hevels. 

Het drukken en coderen: 

Druk- en codeersnelheid: 10.000 identieke etiketten met 2 magnetiseer-

bare strips, per uur; 

20.000 identieke etiketten met 1 magnetiseer-

bare strips, per uur. 

De magnetiseerbare strip(s) op het etiket word(t)en eerst gewist, daar

na gecodeerd en vervolgens wordt het etiket bedrukt. 

Foutencontroles en beveiligingen: 

De karakters, met de hevels ingesteld, zijn op het toetsenbord zicht

baar, verkeerd ingestelde hevels kunnen door de operator in de juiste 

stand gezet worden. 

Nadat het etiket gecodeerd is wordt het in de drukker gelezen (zoge

naamd read-after-write) indien hierbij een fout geconstateerd wordt 

(foutieve pariteit, onjui~te ID - code), wordt het etiket niet be

drukt. Het etiket wordt dan niet geteld, zodat het juiste aantal 

goede etiketten gedrukt wordt. Na een bepaald aantal read-after

write fout konstateringen stopt de drukker. 

Afmetingen en andere gegevens van de drukker: 

breedte 519 mm 

diepte 7lt6 rnm 

hoogte 391 rnm 

gewicht 79 l"g 

voeding 230 V· ' 50 Hz 

Opmerkingen: 

Voor het produceren van een etiket moeten de hevels ingesteld en ver

grertdeld worden, het aantal gewenste identieke etiketten en de ID-code 

moeten ingesteld worden, waarna de functie - toets "start" ingedrukt 

kan worden. 
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Prijs van de 340 etiketten drukker: Verkoopprijs ongeveer: 45.000,--; 

Huurprijs ongeveer J 900,-- per maand. 

De Kimhall model "i)) etikettendrukkPr: 

Hiervan hebben we op dit moment niet veel gegevens. 

De funktie van deze drukker is het bedrukken en magrH!tisch coderen 

van etiketten. 

De invoer van gegevens kan geschieden via een toetsenbord met hevels, 

met maximaal 24 hevels en/of met het Kimball-Card-Set-Systeem: de in

voer van gegevens kan dan geschieden met standaard -80- koloms-pons

kaarten. 

Deze drukker is iets duurder dan de model 340 etikettendrukker, de 

huurprijs bedraagt ongeveer J 1.500,-- per maand. 

liet is niet duidelijk of dit model nog geleverd wordt. 

De Kimhall model 330 etikettendrukker: 

Deze drukker heeft als functie het bedrukken, magnetisch coderen en 

ponsen van etiketten, de "Kimball 3 Languages" etiketten. 

P ~'N T .!1. . De Sweda DATA ~ Magnet1c Reader: 

Samenstelling: 

Leeskop, snoer voor verbinding van de leeskop met de logica, logica. 

De voeding wordt normaliter geleverd door de terminal waaraan de 

leesinrichting is aangesloten. 

Algemeen: 

Producent: Litton Industries. 

Funktie: Het Je zen van de mae;ne tü:;che code o.a. Kimhalletiket ten, 

het decoderen en het uitvoeren van controles. 

De code wordt gelezen door de leeskop er eenmaal overheen te bewegen. 

Op de leeskop is een lampje bevestigd, het wordt gebruikt om een cor-

recte lezing te signaleren. 

Leesrich~ing: Van het begin naar het eind van de code of omgekeerd. 

L~essnelheid: VRn 1?,5 cm/s tot 125 cm/s. 
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Cod e Controles: De begin- en eindcode moeten gelezen zijn , d e pa r i teits

controles worden uitgevoerd. 

Leng te snoer leeskop naar logica: 1,2 meter; 4,5 meter; even tuee l nog 

langer. 

Pr i js: Verkoopprijs van de leeskop: f 350,--. 

Verkoopprijs van de leeskop+ 1 , 2 m. snoer + logica: f 2.700 , -

(met 4,5 m. snoer: + f 90,--). 
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Singer Business Machines, Friden Verkoop Nederland N.V. (lit. 7, 11) 

Adres: Friden Verkoop Nederland, Zwaansvliet 20, Amsterdam, tel. 

020-424545. 

H S MDTS <f:röcM . ) Algemeen: et inger •••• ------ odulair Data Transactl.on System 

systeem is een Point of Sale Systeem (betekenis zie pag. 8 ), het is 

gericht op de informatievastlegging en -doorgave aan informatiever

werkende systemen in handelsondernemingen. 

Bij dit systeem kan gebruik gemaakt worden van machinaal leesbare 

etiketten. Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende soorten 

leesbare etiketten en bijbehorende leesinrichtingen, 

onder andere: de Singer Model 710 Magnetic Media Reader voor het 

lezen van magnetisch gecodeerde Kimball etiketten. Voor beschrijving 

van de Kimball etikettendrukkers zij verwezen naar pag. 28 e.~ . 

Singer Model 710 Magnetic Media Reader. 

Samenstelling: 

Leeskop, snoer voor verbinding van de leeskop met de logica, logica. 

De voeding wordt normaliter geleverd door de terminal waaraan de leeö
richting verbonden is. 
·- Algemeen : 

Producent: Singer. 

Funktie Het lezen van de magnetische code op o.a. Kimball -

etiketten, het decoderen en het uitvoeren van controles. 

De code wordt gelezen door de leeskop er eenmaal overheen te bewegen. 

Op de leeskop is een lampje bevestigd, het wordt gebruik om te sig

naleren wanneer er wel of niet gegevens ingevoerd kunnen worden. 

Leesrichting: Van het begin naar het eind van de code of omgekeerd. 

Leessnelheid: onbekend 

Code controles: De begin- en eindcode moeten gelezen zijn, de pari

teitscontroles worden uitgevoerd. 

Lengte snoer leeskop naar logica: 1,85 meter; 3,7 meter. 



Afmetingen van cte lee s kop: 

" 
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dikte: ~ 16 :nm 

Prijs Verkoopprijs leeskop + snoer + logica: f 3.790,--. 
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2.2.? 

IBM (lit. 8, 11) 

Adres: IBM, zoetermeer, tel.: 079-253111. 

Algemeen: liet IBM 3650 systeem is een Point of Sale Systeem (betekenis 

zie pag. 8 ), gericht op de informatievastlegging en- ver

werking in handelsondernemingen. 

Het systeem is modulair opgebouwd. 

Enkele apparaten die in het systeem gebruik kunnen worden 

zijn: 

De 365'? etikettenelrukker en de 3653 verkoopregistratietermi

nal al of niet voorzien van een etiketten-leesinrichting. 

De 3G57 etikettendrukker: 

Uit lit. 8 

Algemeen 

Froducent: IBH. 

Funktie: Het bedrukken en magnetisch coderen van etiketten. 
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Output: etiketten 

Voorbeeld vnn ePn 

hnngetiket. 

Soort etiketten: Zowel zelfklevende als hangetiketten kunnen met 3657 

drukker bedrukt en magnetisch gecodeerd worden. 

v~rschillende karakters die gecodeerd kunnen worden: De c~fers 0 tot ---------------------------------------------------
en met 9, alle letters van het alphabet,enkele speciale tekens. 

Verschillende karakters die gedrukt kunnen worden: Dezelfde als geco--------------------------------------------------
deerd kunnen worden. 

Qp~eEkinge~ : De karakters in normaal leesbaar schrift worden onder 
en/of boven de magnetiseerbare strip gedrukt. 

Afmeting van de 

stanelaard kleef-

etiketten 

hoogte breedte 

?5 mm. 25 mm. 

Ma-x-1-. r-na_n_l_a_à"i:~:- -·""'r,l-a-x'""'i,_m_a_a-,.l_a_a_n------+-.p"'r-l-=-· 'j_s_v_a_n __ e_e_n __ _ 

tal codeerbare 

karakters 

tal te drukken 

karakters 

blanco etiket. 

.......................... --------.. --- .. ·---------------t-·-----------1 

19 ( 1 regel ) 22 ( 2 regels ) onbekend 

H~t drukken en coderen: 10.000 tot 30.000 identieke etiketten per uur. 

foutencontroles en beveiligingen:Nadat het etiket gecodeerd is wordt het 

in de drukker gelezen. 

Verkoopprds van de drukker:ongeveer J 65.000,-

Verkooppr~s van de leesinrichting:ongeveer J 1000,-;onbekend wat voor deze 

prijs precies geleverd wordt. 
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2.2.8 
T) • t. ~ . t T ( -.. I '::\) 1\ecop;nl lon .r.,qulpr.Jen _nc. _ 1 _:~ c. -;, 

1\drer; i~ecop;ni ti on l~q nipr:1en t Nederland N. V., Buik13slotermeerple:i n 127a, 

hmHterdam, tel. 0~0-?77877. 

Algemeen Deze firma brengt een leesinrichting op de markt, geen eti

kettendrukkers. De leesinrichting is ontwikkeld o.a. voor 

gebruik in Point- of - Sale - systemen (betekenis zie pag. 8 ). 

Deze le0sinrichting is nieuw. Bepaalde getallen die hier genoemd 

zijn, worden 

beterd. 

bij het verder testen in de praktijk nog ver-

Het drukken: Voor het drukken van de etiketten dient gebruik te worden 

gemaakt van een OCR-A, size 1 schrift drukker. OCR = 
Optical Character Recognition (zie ook pag. 46 ). Dit 

schrift is zowel optisch leesbaar voor de Recognition 

Equipment leesinrichting al~~ visueel leesbaar. 

Er zijn verschillende computergestuurde etikettendrukkers 

die OCR-A schrift drukken. Verschillende drukkers kunnen 

door verwisseling van de drukkop geschikt gemaakt worden 

voor het drukken van OCH-A schrift. !let leesbaar maken 

van de etiketten voor Recognition Equipment leesinrichting 

stelt een aantal eisen aan o.a. het soort karakters, 

soort papier, afstand tussen karakters e.d. 

We noemen hier een aantal van deze eisen: 

Tota~l nantal 23, te 

en cle letters 

en de speciale tekens 

weten de cijfers 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7' 8, 9 

A, D, M, N, p, 
U, X, Y 

$, /, >, ", • 
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~~~!~~~!-~~~!~!-~~~~!~~~-E~~-~~B!!: Momentrel ?G, dit aantal kan evt. 

uitgebreid worden. 

Minstens 4,24 m~. 

~~~~!~-~~~-~~-~~~~~~~~!~-~~~~~!!~~-~~~~~-~~-~~~~~~~~-~~!-~!~~~!:minstens 

3, 1t 3 mm. 

etiket: minstens ?,41 mm. 

Verder worden er nog enige eisen gesteld o.a. ten aanzien van de licht

reflectie van het papier, contrast tussen gedrukte letters en het papier, 

de onderlinge positie van de karakter. 

De 

De leeskop 

.Samenstelling: 

;)e leet'dwp, snoer vonr verbinding van de leeskop met "kastje", kastje 

waarin zich de voeding en de electronica bevinden. 
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Algemeen. 

Producent: Recognition Zquiment. 

Funktie: Het lezen van OCR-A size 1 schrift. 

Leesrichting: Van het begin naar het eind van de code of omgekeerd. 

Leessnelheid: 7,6 tot 33 cm/s. 

Maximnle afstand, in het vlak van het etiket, tussen het midden van 

het scunnendeoppervlak van de leeskop en de middellijn van de te lezen 

regel: 1,95 mm. in beide richtingen. 

Toegestane hoek tussen de lijn loodrecht op het etiketoppervlak en de 
oO lijn loodrecht op het scannende oppervlak: van 0 tot o • 

Toegestane verdraaingshoek van het scannende oppervlak ten opzichte 

van de te lezen regel: 0° tot 8 °. 

Afmetingen en andere gegevens: 

leeskop: hoogte: niet meer dan 38 mm. 

breedte: niet meer dan ')r 
L:J mr~. 

lengte : niet meer dan 12'7 mrn. 

gewicht: 250 gram. 

kabellenp;te tussen de leeskop en "kastje": 180 crn. 

''kastje" (met electronica en voeding): hoogte: '75 mrn • 

breedte: . 300 mm. 

lengte: ,~50 mm. 

p;ewicht: 9 kr;. 

Opmerkingen: 

- De Jeesinrichtineen worden momenteel niPt r8chtstreeks aan einJ-

verbruik~rs verkocnt.misschien medio 1g7~ wel. Een nauw

keurige verkoopprijs van de leesinrichtingen is moeilijk te geven. 

Verkoopprijs: Leeskop+vo~ding+electronica( decodering + interface) 

ongeveRr f 5000,-

- Niet meer dan op de 35.000 karakters worden onjuist gelezen. 

- Ten minste 99,8 % van de karakters wordt geaccepteerd bij het 

lezen (afhankelijk v.d. drukkwaliteit, papier e.d.). 



Pitney Bowes - Alpex Computer Corporation, waartoe behorend Monarch 

~larking Systems. (.lit. 10, 11) 

Algemeen. 

In het SPICE (Sales Point Information Computing Equipment) werd gebruik 

gemaakt van een door Monarch Marking Systems geproduceerde optische lees

inrichting en etikettendrukkers. Het systeem had als funktie informatie 

vast te leggen en door te geven aan een informatieverwerkend systeem; het 

systeem was afgestemd op handelsondernemingen. 

Eind 1973 is het systeem en daarmede de leesinrichting en etikettendruk

kers van de markt teruggetrokken. Het is niet bekend of de leesinrichting 

en etikettendrukkers nog los leverbaar zijn of dat zij in een andere toe

passing gebruikt worden. Voorzover bekend heeft de firma geen vertegen

woordiging meer in Nederland. Daarom zullen we volstaan met een zeer 

korte beschrijving van de etikettendrukkers en de optische leesinrichting. 

De etikettendrukkers: 

Model 104 Dial Printer en de Model 2023 Rotary imprinter, beide off-set 

etikettendrukkers, prijs J. 10.000,-- tot J. 15.000,--. 

Monarch 2000 CODABAR Encoding System, een computer gestuurde regeldruk

ker, programmeerbaar, met uitbreidbaar geheugen. Prijs J. 60.000,-- tot 

f'. 80.000,--. 

De code: 

Opgebouwd uit een serie brede en smalle zwarte strepen (2 verschillende 

breedtes zijn mogelijk), gedrukt op een wit etiket. Bovendien kunnen de 

witte spaties smal of breed zijn, onafhankelijk van de breedte van de 

voorafgaande zwarte streep. 

Oorspronkelijk werd een karakter door 3 zwarte en 2 witte strepen weer

p;ep;even, later (in de zogenaamde CODABAR code) door 4 zwarte en 3 witte 

Gtrepen. 

De ~\od_e l ;1,~1+ ~ Rar ço,ie leesinrichtine;: PEPPER ~( Photo - Electric 

l'ortable Probe HP.a(h'!r). 

Ern hallpoint-vormige leespen met electronica voor het optisch lezen 

van de zwart wit streepcode. 
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2.2.10 

le noemen hier een aantal firma's dieetikettendrukkers en leesinrich

tingAn op rle markt brengen maar (nog) niet in ~ederland. 

1 Data General Corp / Dymo. 

Zwart-wit-streapcode. 

? Transaction SystP.ms. 

Magnetisch code. 
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?. -~ Onderlinge verp,Plijking van de in ,?..2 beschreven etikettendrukkers 

en leesinrichtingen. 

Op pag.ina 1~-; tot f'!1 met Lt) zijn Pf'l1 nan tal eip,enscha.ppen van de benchrrJ

ven apparatuur in tabelvorm weergeceven. 

In de eerste kolom van de tabellen staan de firma na.men. 

In de kolommen 1 t/m 13 zijn een aantal eigenschappen van de etiketten

drukkers aangegever1, waarvan de kolommen 1 t/m 7 betrekking hebben op 

de etiketten. 

In de kolommen 14 t/m 19 zijn een aantal eigenschappen van de leesin

richtingen aangegeven. 



r I I : I 2 -. __, 

î6 16 

Plessey ja 
10 6 0 10 6 I) 

10 61• 
1-.nker 

I 
Llata ja 11) 0 0 10 126 ?8 

10 ? 

Ilixdorf .ia 
10 0 0 10 ? ? 

17 _31 

NCR ja 
10 0 7 10 1'+ 7 

15 
. 

15 Litton 

Sweda ja 
10 4 1 10 I+ 1 

15 15 

Singer ja 

10 4 1 10 4 1 

? ? 

IBM ja 

10 26 ? 10 126 ? 

Recognition 2~ 2~ 

Eqtiipm;nt ~-._ 
10 1 8 .5 10 8 5 

t, 5 6" 

18 x 51 9 ~ 9 
18 x lj4 13 ~13 

13 x 76 17 ~17 

22 x 45 12 16 

32 x 45 12 32 

t,2 x 45 24 32 

10 

? tot ? 

22 

30 x ?5 ') 3(i . 
54 30 x 52 20 

35 x 25 9 48 

35 x 52 20 72 

11 x 29 12 12 

22 x 29 24 24 

11 x 29 12 12 

22 x 29 24 24 

25 x 25 19 22 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

7 

'!< 0,5 

r=: o,6 

"'0,6 

::l:: 0,3 

,. 0,6 

:t 1 

? 

:;: 0,65 

~ 0,65 

~ 0,9 

:::0,9 

1:0,5 

<. 0,9 

'l: 0,5 

::;Q,9 

? 

n.v.t. 

I 

8 

Optisch: 
zwart 
wit 
strepen 

Optisch: 
zwart 
wit 
strepen 

Optisch: 
zwart 
wit 
strepen 

Optisch: 
zwart 
wit 
groen 
strepen 

mag-
netisch 

mag-
netisch 

mag-
netisch 

Optisch: 

·OCR 

zelfklevende etiketten. 

2 totaal aantal verschillende 

codeerbare karakters; 

cijfers, letters, speciale 

teken. 

3 
t"'" .. vd.·Lt A J 

totaal aan 1 ~n n rmaal 

schrift te drukken karak-

ters, cijfers, letters, 

speciale tekens. 

4 Afmetingen van standaard 

kleefetiketten in mm. 
hoogte,breedte • 

5 Maximaal aantal codeer-

bare karakters. 

6 Maximaal aantal in normaal 

schrift te drukken karak

ters. • 

7 ~ Prijs van een blanco 

kleefetiket in centen. 

8 = Soort code. 

Opmerkingen: 

1: Etikettendrukker ia dezelfde 
als bij Litton/Sweda nl. de 
Kimhall Model 340. 

2: Recognition Equipment levert 
geen drukker. 
OCR = Optical Character 
Recognition. 

7 = onbekend. 
n.v.t. ·= niet van toepassin'à• 



! 9 10 11 12 13 I 
J 

' lb J. 16.500,--. 9 = Aantal ident~eKe et~ltetten 
Plessey 1 3)0() nee ja i met interface dat per uur gedrukt kan 

J. 22.500,-- worden 

nee, even- ::: f. 10.000,-- tot 10 = "re ad aft er write" 
Ankf:'r 

I 1 o. ,:}JO ja tueel st u- J. 13.000,-- zonder controle 
i 

Data rinr; via in terface 0 

termir.al. met terminal: 

I 
~ 30.000,-- 11 = Drukker heeft toetsenbord .. 

voor invoer van gegevens 

.Hixdorf 12.000 ? '! i 
~ J. 45.000,-- 12 = Interface voor on-line 

met interface computer verbinding: 

i. = interface leverbaar I 
J. 22.000,-- • onder bepaalde omstan- I 

~ I met ponskaart digheden. 
liCR 10.000 ja ja a aansluitbaar doch invoer: a. = geen . 34.ooo,-- interface leverbaar. j. 

13 = Verkoopprijs etikettendrukker : 
Litton 20.000 :::: J. 45.000,--

ja ja (hevels) ? ~ 

Sweda 1n.ooo zonder 
interface 

OJ2merkine;en: 

20.000 1+5.000,--
? = onbekend 

:::::. j'. 
Singer ja ja (hevels) 'I zonder n.v.t. = niet van toepassing 

10.000 interface 
. . 

30.000 nee, norma-
liter st u- ~ f 65.000,-

IBM tot ja ring via 3651 i met interface. 
besturing I 

10.000 eenheid " ! 

Recogni tior 
n.v.t. n.v.t. Equipment n.v.t. n.v.t. n.v.t. 



i f 15 16 17 

~,.) 00 

Ple:o:;~y bi tot tot l+ 

50 50° 

I Anl-:er 1C 15° 

Data 
bi tot tot 4 

70 450 

2. 

t:ixdorf bi tot ? 4 
6& 

; 00 I 

NCR bi tot tot 4 

150 60° 

Litton 1?,5 
bi tot ? ? 

Sweda 1?5 

Singer bi ? ? ? 

IBM bi ? ? ~j 

Recognition 7.6 00 
bi tot tot 2 

Equipment 33 80 

1(j 

begin, en eind-
code, ~ 

8-bits-controle 
k-:>rco.kter 

ber;in en eind-
code, 
8-bi ts-controle 
karakter 

? ~ 

begin en eind-
code, aantal 
karakters, 
pariteit 

begin en eind-
code, 2 pari-
teitscontroles 

begin en eind-
code, 2 pari-
te i tscontrole 

? ~ 

·; ::::: 

19 

terminal + pe!'l: 
!.5.500,-

waarvan !.250,-
voor de pen. 

f. 3.950,-
zonder 
voeding 

f. 4000,-

J. 1.6oo,-

~ 2.700,-J • 

waarvan f 350,-
voor de leeskop. 

" 3.790,-.; . 

: 1000,-. 

" 5.000,-J • 

I 
I 

-

14 leesinrichting: 

bi = van het begin 
naar het eind 
van de code of 
omgekeerd. 

15 miniurn en maxiurn 
leessnelheid in cm/s. 

16 Toegestane hoek tus
sen de middellijn 
van de leeskop en de 
lijn loodrecht op het 
etiketoppervlak. 

17 Toegestane afstand, 
in het vlak van het 
etiket, tudsen de 
top van de pen en 

- de middellijn van 
'de code in mm. 

18 Soort code-controle 
begin en eindcode 
deze codes moeten 
gelezen zijn. 
Aantal karakters = 

• 

19 

het aantal karakters 
dat gelezen moet worden 
is gecodeerd. 

Verkoopprijs leesin
richting. 
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i\nn dP llnnd van de voorg11.ande tabellen komen we tot de onderstaande 

vergPl i.jki.ne;: 

Ad eicensch11.p 8: Soort carte waarin do te coderen karakters op de eti-

(kolom 8) ketten worden vastzelegd. 

Een typerend onderscheid tussen de apparaten wordt gegeven door deze 

(~igen:3chap. 

Ne zien dat ; soorten machinaal leeshare codes gebruikt worden: 

1 Optisch lees~are codes, te verdelen in: 

a zwart-wit streep codes (Plessey, Anker Data, Nixdorf). 

b kleurencodes (zwart-wit-groen streep code van NCR). 

c optical character recognition (OCR), hierbij zijn dezelfde 

karakters zowel machinaal als visueel leesbaar. (Recognition 

l':quipment). 

Bagnet i sch J,~e:>bare codeE (L i tton/Sweda, Singer, IBH). 

l<:ir;enschappen 1 t/m '7 hebben betrekkinp; op dl? etiketten 

ad eigenschap 1: 3elfklcvende etiketten kunnen hedrukt en gecodeerd 

(kolom 1 ) worden. 

Bij alle in de tabel beschreven drukkers kunnen zelfklevende etiketten 

,n;ebruikt worden. 

Tn rle taheJ niet vermeld dat bij allen ook hangetiketten bedrukt kunnen 

worden (bij de etiketten bij Reco~nition Equipment is dit niet onderzocht). 

él(~ f'igenr•chn;p 2: Het totaal aantal verschillende codeerbare karakters. 

(koïorn ?) 

ledo~l~e ~antal verschilt niet veel bij de verschillende methoden (aantal: 

1~ tot 17), a~gezi0n van Recognition 3quipment waarbij het aantal 

.Let:; (>;rot er is ( ?3). Bij alle methoden kunnen de ei j fers 0 t/m 9 

fccorleerd worden. 

_:~d cic;0n.schap ,., : I! et totaal aantal verschil} <>nde in normaal schrift te 

(kolom 3 ) kk l dru· en taraktcrs. 

Hedoelde a&ntal i:~ ~roter of gelijk aan het in kolom 2 aangegeven aantal. 
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ad eisenscharoen 4 t/m ~- 4 afmetin~en van standaard kleefetiketten 

(kolom 4 t/m 7) ~ maximaal aantal carteerbare karakters 

per etiket 

6 maximaal aantal in normaal schrift te 

drukken karakters per etiket 

1 prijs van een blanco kleefetiket. 

De genoemde eigenschappen hebben betrekking op standaard kleefetiketten. 

Bij de meeste systemen zijn ook andere formaten etiketten mogelijk. 

Het etiket wordt groter naarmate er meer karakters gecodeerd en gedrukt 

moeten worden. 

Voor een aantal toepassingen is het waarschijnlijk wenselijk een zo 

~root mogelijk informatiedichtheid (= aantal karakters per lengte e2n

heül.) te hebben. 

Voor de gecodeerde karakters is deze als volgt: 

IBM: ongeveer 20 karakters per inch. 
~ 

Litton/Sweda, Si11ger, Recognition Equipment, NCR: ongeveer 10~arak-

t-.en' per inch. 
lliill 

Nixrlorf, Anker Data, Plessey: ongeveer ~rakters per inch. 

De informatiedichtheid van dP in normaal schrift gedrukte karakters is 

~roter of ~elijk aan bovengenoemde getallen. 

Bekijken we de bijbehorende minium hoogte van de etiketten dan zien we 

ciRt globaal de Litton/3weda, SinGer, Recognitien E~uipment etikettPn 

r'Pn :' r::'nl 7.0 kleine hoogte hebben dan <1e etii<::etten van de ander firma 1 s. 

1.i. t. to:t,'::.wer,a, Singer danken deze geringe hoogte voornamalijk aan het 

feit dat de karakter•c; OJ:l dezelfde plaats e;edrukt en gecodeerd worden, 

i~ecognition ~quipnent aan het feit dut dezelfde karakters zowel vicueel 

aL; :nachinaal leesbaar zijn. 

De p;enoemde prijzen van de blanco etiketten ontlopen elkaar niet veel. 
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Eigenschappen 9 tot en met 13 hebben betrekking op de etiket

tendrukkers. 

We beschouwen geen OCR-schrift drukkers, nodig bij de Recogni

tion Equipment leesinrichting. 

ad eigenschap 9: Het aantal identieke etiketten dat per uur ge-

(kolom 9) drukt kan worden. 

Behalve de drukker van Plessey,die ten hoogste 3000 identieke 

etiketten per uur drukt, kunnen alle drukkers tenminste 10.000 

identieke etiketten per uur drukken. 

ad eigenschap 10: "Read after write" controle vindt plaats in 
(kolom 10) de etikettendrukker. 

Nixdorf: onbekend.Met uitzondering van de Plessey drukker geldt 

deze eigenschap voor alle drukkers. 

ad eigenschap 11: De drukker is voorzien van een toetsenbord voor 
(kolom 11) de invoer van te drukken en te coderen gegevens. 
Nixdorf:onbekend. 
De Plessey en NCR drukkers zijn voorzien van een toetsenbord, de 

Kimhall 340 drukker bevat hevels inplaats van toetsen. De drukkers 

van IBM en Anker D~ta bevatten geen toetsenbord voor de invoer van 

de bedoelde gegevens. 

~ eigenschap 12: Interface voor on-line computer verbinding is 
{kolom 12) leverbaar bij of aansluitbaar aan de drukker. 

Aan de NeR drukker kan een interface worden aangesloten, er is door 

NCR geen interface leverbaar. Het is niet bekend of aan de KimbR] 1 }40 

drukker een interface kan worden aangesloten, er wordt geen inter

face door Kimhall geleverd.De overige drukkers kunnen met inter-

face geleverd worden,er is niet nagegaan welke specifieke eigen

schappen deze interfaces hebben. 

ad eigenschap 
(kolom 13) 

13: De verkoopprijs van de etikettendrukkers. 

~-------------z-Jo_n_d_e_r_i_n_t_e_r_f_a_c_e ___ m_e_t-~-· n_t_e_r_f_a_c_e __ 

Plessey 

Anker Data 

Nixdorf 

NeR 

Kimhall 340 

IBM 

~ !16.500,- ~ !22.500,-

~ /10.000 tot 113.000,- ? 

n.v.t. ~ !45.000,-
'- !22.000,- n.v.t. ·~ 

'.:\:; !45.000,- n.v.t. 
? ~/65.000,-

?= onbekendp 
n.v.t.= niet van toepassing. 
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De eisen 14 tot en met 19 hebben betrekking op de leesinrichtingen. 

ad eigenschap 14:De richting waarin het gecodeerde gedeelte van 
(kolom 11+) 

het etiket gelezen kan worden. 

Bij alle leesinrichtingen kan de code van het begin naar het eind 

of omgekeerd gelezen worden. 

ad eigenschap 15:De minimum en maximum leessnelheid (= snelheid 
(kolom 15) 

waarmee de leeskop over de code bewogen mag worden). 

Singer,IBM: onbekend. 

Bij de overige systemen is de maximum leessnelheid zo groot dat 

deze geen belemmering zal vormen bij gebruik van de leesinrichtingen. 

Bekijken we de minimum leessnelheid,dan levert dat onderstaande 

volgorde: 
NCR 
NiXd orF 
Plessey 

Recognition Equipment 

Anker Data 

Litton/Sweda 

1 cm/ s • 
: 2 cm/ s . 

2,5 cm/s 

7,5 cm/s 

10 cm/s • 

12,5 cm/s 

ad eigenschap 16: De toegestane hoek tussen de middellijn van de 
\kolom 16) leeskop en de lijn loodrecht op het etiketoppervlak. 

Nixdorf,Litton/Sweda,Singer,IBM : onbekend: 

Bij Plessey,Anker Data en NCH ontlopen de waarden elkaar niet veel. 

Bij Recognition Equipment is de maximaal toegestane hoek aanzienlijk 

kleiner. 

ad eigenschap 17: De maximale afstand,in het vlak van het etiket, 
(kolom 17) 

tussen de top van de leeskop(aan de leeszijde) en 

de middell~jn van de code. 

Nixdorf,Litton/Sweda,Singer: onbekend. 

Deze iA bij de optische streepcodes tweemaal zo groot als bij de OCR

code,bij de IBH-code ligt de maximale afstand midden tussen de voorbe

doelde afstanden in. 

ad eigenschap 18: Soort code controlè. 
(kolom 18) 

Recognition Equipment:onbekend. 

nij alle methoden moeten de begin- en eindcode gelezen zijn. 

Alle methoden bevatten pariteitscontroles,(Nixdorf,IBM :onbekend). 
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ad eigenschap 19: De verkooppr~s van de leesinrichtingen. 
(kolom 1~) 

De pr~zen genoemn bij Nixderf en IBM gelden voor het aansluiten 

van een leesinrichting aan een terminal.De overige prijzen gelden 

voor:een leeskop,electronica voor het decoderen en controleren 

van het gelezen signaal,waarbij de volgende opmerkingen : 

a Plessey: inclusief een terminal. 

Recognition Equipment: inclusief een voeding en interface. 

b Verdere versetillen tussen de electronica van de verschillende 

leesinrichtingen hebben we niet bekeken. 

Opmerkingen : 

De leespennen van Plessey,Anker Data,Nixdorf en NCR mogen om hun 

middellijn gedraaid worden. Bij Recognition Equipment mag de lees

kop ten hoogste 8° verdraaid wornen ten opzichte van de te lezen 

regel.Bij Recognition Equipment is voor het handmatig gebruik van 

de leeskop enige vaardigheid nodig. 
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2.4 Mogelijke toepassing van de beschreven apparatuur in monsteriden

tificatie systemen, speciaal in dat van het kliniGch chemisch labora

torium van het ~t. Elizabethziekenhuis te Tilburg. 

In een ziekenhuis worden vele gegevens verzameld en verwerkt. Alle 

patiënten worden geidentifiueerd, vele voorwerpen en gegevens worden 

met de bijbehorende patiënt verbonden b.v. monster~,r~ntgenfoto's, 

aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek en uitslagformulieren, 

patiëntstatussen, medicamenten. Bij deze handelingen is het nodig 

gegevens over te dragen, hetzij van het ene op het andere voorwerp, 

h·"b.i.j van een voorwerp aan een informatieverwerkend systeem. 

Bij dit overdragen van gegevens is het vaak zinvol (vanwege werkbe

sparing en foutenvoorkoming) handmatig overnemen (overschrijven, 

intoetsen) van gegevens te voorkomen. Er zijn in ziekenhuizen een 

aantal voorbeelden aan te wijzen waarbij handmatig overnemen van 

gegevens voorkomen wordt: b.v. het overdragen van gegevens door een 

afdruk te maken van een patiëntplaatje ( met al of niet machinaal 

leesbare patiënt gegevens); het gebruik van machinaal leesbare aan

vraagformulieren (zoals mark-sensing of port.:.a-punc~)~het gebruik 

van al of niet machinaal leesbare etiketten die aan voorwerpen beves

tigd kunnen worden. 

Voorzover ons bekend wordt de op pag. 7 t/m 41 beschreven appara-

tuur nog niet in ziekenhuizen gebruikt. Denkbaar is dat ze in een 

aantal ziekenhuizen een hulpmiddel in een aantal informatiestromen 

kan zijn. ( lit. 2 

In het volgende bespreken we een mogelijke toepassing van de etiketten

drukkers en leesinrichtingen als onderdeel van het monsteridentifi

catie systeem van het klinisch chemisch laboratorium van het St. 

Elizabeth ziekenhuis te Tilburg (2.4.1) 

Vervolgens zullen we, aan de hand van de in lit. 1 gestelde eisen, 

waaraan een goed positief monsteridentificatie systeem zoveel 

mogelijk dient te voldoen, nader ingaan op de mogelijke toepassing 

van de beschreven apparatuur bij monsteridentificatie systemen in 

het algemeen. (2.4.2). 
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~.~.~ Mogelijke toepansing van de beschreven etikettendrukkers en 

leesinrichtingen als onderdeel van het monsteridentificatie 

(afr:ekort: m.i.) systeem van het kJini~~ch cherninch laborato

rium van lwt :>t. Elizabeth z:iekPnhuis te 'l'ilburp;. 

Jn bijJage 4 wordt het huidige m.i. systeem van genoemd laboratorium 

beschreven (overgenomen uit lit. 1). 

~.11.1.1 Jaartoe de beschreven apparatuur toepassen? 

a Door het toepassen van deze appatuur kan positie~e m.i. (met bij

behorende voordelen 2.4.1.2.) verkregen worden op de analyseplaatsen 

waar auto-analysers gebruikt worden. 

Hij rle huidige procedure ~eeft de nnalist(e) via een toetsenbord 

aan de computer door in welke volp;orde (dus geen positieve monster~ 

idc•ntificatie) de monsters in elP. monster-invoer-schijf geplaats· zijn. 

b DP apparatuur kan ook toegepast worden bij handbepalingen (2.4.1.2). 

c ])p apparatuur kan ook bjj de receptie van het laboratorium voor 

de m.i. gebruikt worden (2.4.1.3) 

In genoemd laboratorium kan ook het Technicon IDee m.i. systeem ( be

schreven in lit. 1) toegepast worden waardoor positieve m.i. bij de 

RlJto-anRlysers verkregen kan worden. We hebben geen vergelijkend on

derzoek ~edaan tussen ltet m.i. systeem werkend met het Teehoicon IDee 

c.;yo>ter>r.l en 'Verkend met de beschre~en etikettendrukkers en leesinrich

t:i nt; ( vergelijkint:; c,u.:-~ prijs, leesbaarheid van de etiketten bij be

Vtliling e.d.). Ne kunnen wel Etellen dat het Teehoicon IDee Systeem 

11iet of minder geschikt is voor toepassingen als onder b en c bedoeld. 

,, ~. 1. 2 l•!op,elijke toepassing waarbij t;ebruik gemaakt wordt van machinaal 

leesbare secundaire etiketten en van leesinrichtingen op de 

an;:üyr,eplaa tse:1. 

DoPl: Ht~t verkrije;en van pos:itieve '1• i. op de analyseplaatsen waar 

auto-annlysers t;ebruikt worden, met automatisch gelezen m.i.-code. 

ifet mnchinHal lezen van de gecodeerde informatie op de etiketten 

bij de hand.ber•81ingon. 
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Voorstel tot_w1jz1:_g_hn~ ~a!!_ ~e_m.:.i..!.. E.r~c!::d~_r~,_z.2, dat _!!!a.s;.hin§lal 1,e~s:. ------
~a~e_s~c~n~air! !tik~t!e!!. ~e~r~i~t_w~r~e!!.: 

Je ~.i. procedure blijft gelijk aan de huidige, tot aan de plaats 

waar de secundaire etiketten geproduceerd worden. 

De huicliee secundaire etikettendrukker wordt vervangen door een drukker 

die machinaal en visueel leesbare secundaire etiketten produceert. 

Deze is, evenals in de huidige situatie, on-line verbonden met de 

computer. In visueel leesbare vorm bevatten deze etiketten dezelfde 

informatie als nu, daarnaast worden het monster- en het analysenummer 

ir1 machinaal leesbare vorm op het etiket vastgelegd. Per primair 

monster (!let monster dat nog niet verdeeld is) worden zoveel etiket

ten gAdrukt als voor gebuik nodig is: de secundaire monsterhouders 

worden van een of meerdere secundaire etiketten voorzien. 

Bij de analyseplaatsen met auto-analysers worden de cups 

die in de monste~-invoer-schijf geplaats worden, voorzien van een 

Ptiket dat afkomstig is van de secundaire monsterhouders. Een leeskop 

b~ de monster-invoer-schijf leest de informatie op het etiket en ~~eft 

dA~e t.•r d~codering en controle 1oor,waarna het monster- en het analyse

nummer doorgegeven worden aan de computer.5elangrijk is dat ae informa

tie kort vóór de monsterneming gelezen wordt. 

Op de analyseplaatsen waar handbepalingen uitgevoerd worden, wordt 

nnnst h~t toetsenbord een leesinrichting aangebracht. Bij de analyse

pl~ntsen plakt de analist(i) een secundair etiket (van de secundaire 

mon~-:;tel'houder) in een werkschrift en schrijft daarachter het analyse-

l'PSll] taRt • 

Na het behandelen van een groep monsters leest zij met een leeskop de 

informatie op het etiket deze wordt doorgegeven aan de rest van de leesin

richting waar de signalen gedecodeerd en gecontroleerd worden,waarna 

het monster- en analysenummer aan de computer doorgegeven worden. 

:1 •:: t bi jhehorenrle anaJ. yseresul taa t wordt door de analiste door in toet-

RPn n~n de computer doorgegeven. 

Hij die h~ndbepalingen waarbij het analyseresultaat on-line wordt doorge

~even of waarbij de analyseresultaten niet in groepen ingetoetst be

hoeven te worden, kan het monster- en analysenummer van het etiket aan 

'lan de monsterhouder gelezen worden. 

Overwo~en kan worden bij de toetsenborden een lijst met etiketten te 

leggen, op deze etiketten zijn in visueel en machinaal leesbare vorm 

de mogelijke analyseres11ltaten aangebracht. In plaats van de analyse

resultAten in te toetsen worden ze dan met de leeskop vanaf deze 

etjk0tten ingelezen. 
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Voor Je analyseplaatsen met auto-analysers: 

n. Het machinaal gelezen monsternummer gevoegd bij het uutomatisch 

gemeten analyseresultaat geeft de computer voldoende informatie om 

het analyseresultaat b)j de juiste p~tiënt te vermelden. 

Verwisselingen door het intoetsen van een volgorde die niet in 

overeenstemming is met de volgorde waarin de monster-invoer-schijf 

gevuld is, zijn uitgesloten omdat dit intoetsen niet meer nodig is. 

b.Monsters kunnen op een willekeurig moment op een willekeurige plaats 

in de monster-invoer-schijf geplaatst worden, omdat identificatie toch 

altijd mogelijk is. Gito's kunnen steeds zoals nu ook,maar met minder 
werk tu SEien.f!:i:VOe g,d worden. . . . . 

c. De werkscnrrrten~unnen waarschlJnllJk vervallen. 

d. Na het machinaal inlezen van het monsternummer is de 11-code controle 

door de computer overbodig. 

Voor de analyseplaatsen waar handbepalingen uitgevoerd worden: 

- Intoetsen van monster- en analysenummers vervallen. 

- Zie punt d, hierboven genoemd. 
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Om de op pag. 53 beschreven nieuwe procedure te kunnen verwezenlijken 

tlient door de etikettendrukker en de leesinrichtingen, zoveel moge

lijk voldaan te worden aan de hiervolgende eisen: 

~iR 1 t/m 9 hebben betrekking op de output van de etikettendrukker 

(de etik€>ttfm). 

1 De etiketten moeten informatie in zowel visuele als machinaal 

l~esbare vorm bevatten. 

Toelichting: De informatie moet ook visueel leesbaar zijn om 

hef monster te kunnen identificeren indien de code niet machi

naal leesbaar is en om verschillende handelingen in het labo

ratorium makkelijk te kunnen verrichten. 

? De etiketten dienen aan de monsterhouders bevestigd te kunnen 

worden a) min of meer vast verhonden met de monsterhouder of 

in ieder geval moeilijk verwisselbaar. 

b) zodanig dat het zowel automatisch als niet automa

tisch lezen van de gecodeerde karakters mogelijk 

wordt. 

7, In normaal leesbaar schrift moeten de etiketten tenminste 11 
"'-

karakters kunnen bevatten. 

~oelichting: 6 cijfers voor het monsternummer. 

3 cijfers voor de analysecode. 

1 karakter, liefst de letter C, voor het aangeven 

van een cito (= spoedbepaling). 

1 karakter, voor het aangeven van het laatste 

etiket van een serie secundaire etiketten beha-

rende bij i~n monster. 

l+ De verschillende karakters d:i_e in normaal leesbaar .schrift 

~ertrukt moeten kunnen worden: de cijfers 0 t/m 9, liefst nog 

de Jetter C en nog een letter of Gpeciaal teken. 

Toelichting: Deze karakters komen voor bij de onder eis 3 ge

noemde informatie in normaal leesbaar schrift. 
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~ In gecodeerde vorm dienen de etiketten tenminste 9 karakters 

te kunnen bevatten. 

Toelichtin8: 6 cijfers voor het monsternur.1r:1er en 3 voor het 

analysenumr!'ler. 

6 De verschillende karakters die ~ecodeerd moeten kunnen worden: 

de cijfers 0 t/m 9. 

Toelichting: Bij de onder eis 5 genoemde t~ coderen nummers 

komen de cijfers 0 t/m 9 voor. 

1 Rekening houdend met de mogelijkheid dat in de toekomst het 

aantal cijfers van het tnonsternummer tot 7 uitgebreid wordt, 

dient het mogelijk te zijn om 1 karakter meer aan te brengen 

dan in eis 3 en 5 genoemd. 

R De afmetingen van de etiketten dienen zodanig te zijn dat 

Cl ....:. 

a) de bij eis 3 en 5 genoemde aantallen karakters aangebracht 

kunnen worden. 

b) aan eis 2 voldaan kan worden. 

De drukcnpiciteit dient tenminste twee maal zo groot to zijn 

,iall nodig is om op de drukste uren de benodigde aantallen 

etiketten zonder vertraging te drukken. 

Toelicl1ting: RPkening houdend met de produktiegroei (verdub

beling in 5 jaren) is de factor 2 toegevoegd. 

Eis 10 en 11 hebben betrekking op de input van de drukker: 

10 De etikettendrukker dient on-line met de computer verbonden 

te zijn, voor de invoer van gegevens in de etikettendrukker. 

ToelichtinG: Je invoer van gegevens via het toetsenbord 

kost te veel tijd. 

11 Het soort gegevens dat in de drukker ingevoerd dient te kunnen 

worden: monsternummer, analysenummer, cito, aantal te drukken 

irlentieke etiketten, eind van een serie etiketten behorende 

bij één monster. 
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~i:;en 1? en 13 hehben betrekkin~ op de code op de etiketten. 

(Voor het aantal verschillende te coderen karaktcrR en het aantal 

gecodeerde karakters per etiket: zie eis 5 en 6). 

1? Bij een zo groot mogelijk percentage(~~~77%J van de etiketten die de 

drukker verlaten dient de code correct machinaal leesbaar te 

zijn; liefstdient read-after-write controle in de drukker plaats 

te vinden. 

Toelichting: a) liet eerste deel van deze eis is gesteld orn op de 

analyseplaatsen zo min mogelijkinformatiete 

hoeven in te toetsen doordat de codering niet 

correct machinaal gelezen kan worden. 

b) Het tweede deel van deze eis is gesteld omdat 

met read-after-write controle alle etiketten 

die niet correct machinaal leesbaar zijndirect ont

dekt worden, waarna een nieuw etiket gedrukt 

kan worden. 

12 De codering dient bij bevuiling van het etiket machi

naal leesbaar te blijven. 

~oelichting: a) zie toelichting ~ bij eis 12. 

b) De etiketten kunnen bevuild worden door bloed, 

water e.d. 

c) Speciaal geldt voor magnetische codes dat zij 

niet verstoord mogen worden door electra-mag

netische velden in het laboratorium. 

Eisen 14 t/m_ 17 hebben betrekking op de leesinrichting : 

1Lt De electronica van de leesinrichting dient zodanig te zijn dat 

de leesinrichting inpasbaar is in het informatieverwerkend sy

steem, zodat informatie aan de computer kan worden doorgegeven 

(hetzij rechtstreeks, hetzij via de electronica van de toetsen

borden). 
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22 De etiketten op de monsterhouders in de monster-invoer-schijven 

van de autoanalysers dienen automatisch gelezen kunnen worden. 

16 Bij de handbepalingen dient de code op de etiketten machinaal 

gelezen te kunnen worden. 

17 Visuele en/of geluidssignalen dienen te worden gegeven bij een 

foutieve code-lezing. 

Toelichting: Het invoeren van de gegevens kan dan via de toet

senborden geschieden. 
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We bescht'~iven hic~r hoe itiln de op pag.55tot en met 5B genoemde eisen 

voldann wordt door de verschillende apparaten: 

De eisen 1 t/m 9 met betrekking tot de output van de etikettendrukker: 

ad eis 1,3 t/m 7: Hieraan wordt door alle beschreven drukkers voldaan. 

(blj eis 4 : Nixderf onbekend) 

ad eis 2: Door alle drukkers kunnen zowel kleef- als hangetiketten 

bedrukt worden.Hoe ze zó bevestigd kunnen worden dat ze machinaal en 

handmatig met een leeskop gelezen kunnen worden dient nader onderzocht 

te worden.De grootte van de minimum leessnelheid blj Litton/Sweda en blj 

Anker Data kan moeilijkheden leveren bij het handmatig lezen van etiket

ten die rondom een monsterhouder bevestigd zljn;blj Recognition Equipment 

kan dit ook moeil!jkheden leveren (de minimum snelheid blj Singer, IBt-1 en 

Nixderf zljn onbekend).Voor de afmetingen van de etiketten zlj verwezen 

naar de hier volgende eis. 

ad eis 8: Om de bij eis 3 en 5 genoemde aantallen te kunnen aanbrengen 

zullen de etiketten de volgende afmetingen hebben: 
---- [ hoogte in mm breedte in mm 
Pless~;y __ 18 61(geschat) 

~------ -~--······----··- ---·----------c...-. 

Anker Data 22 45 
------- ----------~-------

Nixdorf ;?4(geschat) 43(geschat) 
------. ---------~---·· 

NCR 30 ~ 32 
i----·--· ·------- --- -------····-· ---------------

Litton/Sweda 11 29 
~--- ---·--·-- -· --------------------------

?~nger 
--·· ·····--------

11 29 

t-I BH ·-- ·-· ---- --· -- -·-···- - 25~ 25* 

Recognition Equipment 9(geschat) 30(geschat) 

* = om de bedoelde aantallen karakters te kunnen aanbrengen mogen de 

afmetingen kleiner zljn,etiketten met kleinere afmetingen zijn echter 

ni<:t leverbaar. 

De afmetingen van de etiketten van de eerste 3 systemen zijn waarschijnlUk 

te groot om zonder uitstekende delen direct op kleine monsterhouders te 

bevestigen. 

ad eis 9 B~ gebruik VAn een Plessey drukker zal na enige tljd mogelijk een 

tweede drukker ingeschakeld mo~ten worden;iedere andere beschreven drukker 

heeft een voldoend grote drukcapaciteit voor het drukken van het benodigde 

aantal secundaire etiketten. 
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De eisen 10 en 11 met betrekking tot de input van de drukker: 

ad eis 10 0n 11 Aan de NCR drukker is een interface aansluitbaar, 

doch er is goen interface door NCR leverbaar. 

Hi,j de Kimb:dl )lHl drukker (gebruikt b\j Litton/Sweda en Singer) is 

geen interface leverbaar;het is ons niet bekend of er een aangesloten 

kan worden. 

B~ de overige drukkers is een interface leverbaar,niet nagegaan is of 

deze voor de bedoelde toepassing geschikt z~n. 

De eisen 12 en 13 met betrekking tot de code op de etiketten: 

ad eis 12 De Plessey drukker heeft geen read-after-write controle, 

de overige drukkers wel,(Nixdorf:onbekend). 

ad eis 13 V~e vermonden dat magnetische codes niet verstoord worden 

in een klinisch chemisch laboratorium.Hagnetische codes z~n waar

schijnl~jk minder gevoelig voor bevuiling dan optische codes. 

De eisen 14 t/m 17 met betrekking tot de leesinrichting: 

ad eiR 14 en 1~ Hiernaer hebben we geen specifiek onderzoek verricht. 

ad eis 16 Alle leesinrichtingen bevntten een "hand-held" leeskop~Voor 

het bevestigen van de etiketten aan de monsterhouders z~ verwezen naar 

naar: ad eis 2 en ad eis 8 op pagina 59. 

ad eis 17 Een aantal leesinrichtingen geven signalen b~ het wel of niet 

accepteren van een gelezen code,het is waarsch~nl~k b~ allen mogel~k een 

dergel~ke voorziening aan te brengen. 
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..., .I; .1. 7
: riogelijke toepassing va:-1 leesinrichtinr;en en machinaal lees-

inricht:inf~f'n en maclürw:d l0e.sbRre PtikPtten op nndere plaat-

i<,)l"iP!; teel wordt bij binnenkomst van cle aanvraae;fornuli~?rPn in het la

l•oratorium het pati~nt-identificatienurnmer, het monsternumrner, de aan-

~~evrA~gde bepalingen en andere gegevens via een terminal aan de compu

ter rloorgegevn. Overwor;en kan worden de in te toetsen informatie in te 

lezen via een leesinrichting die bij deze terminal is gep1aatst waar

door het invoeren van de gegevens minder tijd kost en gegevens invoer 

fouten gedeeltelijk voorkomen kunnen worden. 

Om deze gegevens ~achinaal te l;unnen lezen, zullen zij bij de receptie 

jn mncllinaRl leesbare vorm beschikba,,.r moeten ;üjn. Hoe een dergelijke 

éii. ~~nntie verkree;en kan worden her)ben we niet geheel uitgewerkt. ':Je 

geven hj~r een aantal suggesties: 

- Bij ciP terminal L; een lijt->t aanwezig met etiketten waarop de ver

schille:Jde informatie die incevoerd kan worden in visueel en machinaal 

leesbare vorm is aangebracht (afgezien van de pati~ntidentificatie

en de monsternummers). 

Ue operator leest op de aanvraagformulieren welke informatie ingevoerd 

dienst te worden en leest met 1le leeskop de corresponderende infor-

111atie vanaf deze l:i.j8t. 

- Om het pati~ntidentificatie- nummer bij bovengenoemde terminal 

macl1inaal te kunnen inlezen, kan overwogen worden iedere pati~nt 

bij orname een stapeltje etiketten mee te geven, hieraan zijn een 

:1nntnl bezwaren verbonden ( verwisse1('n van stRpel tjes etiketten, 

voor flommige patiënten i.R het a;n1tal te klein zodat etiketten bij

~edrukt moeten worden, voor nnderen is het aantal te groot). 
~agegaan Kan worden of het patiëntidentificatienummer in OCR of in 

1 
zwart-wit streepcode op het patiëntplaatje kan worden aangebracht,z6 

dat afdrukken van dat nummer machinaal leesbaar z~n.Dit is niet mo

gelijk b~ magnetische en bij kleuren codes. 

- Om het aanvraagnummer(=monsternummer) b~ de bovengenoemde terminRl 

machina~l te kunnen lezen kunnen de aanvraagformulieren voordat men 

ze over de afdelingen van l1et ziekenhuis verspreidt,voorzien worden 

van een p:ecodeerti aa!lvrHagnumrner • .t?~i de drll.kker1j kunnen mop:eli.ik OCR 

of zwart-wit streepcodes aangeuracht worden,maar niet of althans moei

l~ker klnuren codes of magnetische codes. 
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~.4.~. Aan de hand van een aantal eisen (uit lit. 1) zullen we hier 

nader ingaan op de mogelijke toepassing van de schreven eti

kPttendrukkers en leesinrichtingen bij monsteridentificatie 

in het 11lgemeen. 

In lit. 1 zijn 19 eisen genoemd waaraan een goed positief- m.i. -

systeem zoveel mogelijk dient te voldoen. We zullen hier nagaan hoe 

door gebruik van de beschreven etikettendrukkers en leesinrichtingen 

aJ.s ond0rdeel van een m.i. systeem aan deze eisen wordt voldaan. 

lUs 1 DP. code moet éénduidig zijn. 

Het llebruik va.n de bfll!schreven apparatuur· impliceert niet dat auto

mAtisch aan deze eis voldaan wordt. 

Eis 2 De code moet zo klein mogelijk zijn. 

Indien de code vrijwel uitsluitend door machinaal lezen wordt overge

nomen (dus niet handmatig door overschrijven of intoetsen), kan een 

eventueel gebruikt controle-c~fer(b.v.een 11-code)in het visueel lees

bare deel van de code vervallen.Hierdoor wordt dit deel van de coda 6~n 
cijfer korter.Controles zUn aanwezig in het machinaal leesbare deel. 
Eis ~ De codering moet min of meer vast verhonden zijn met de mon-

t>terhmders of in ieder e;eval moeilijk verwisselbaar ;>;ijn. 

Alle beschreven drukkers kunnen zelfklevende- en hangetiketten be

drukken, er wordt duR nan deze eis voldaan. 

J~is '' De code moet machinaal kunnen worden aangebracht. 

Dit 7.<ltl bij de montoterneming dienPn te r;ebeuren, hieraan kan niet 

voldaan worden omdat de drukkers niet mobiel zijn. 

Eis 5 De code moet machinaal leesbaar zijn. 

Alle beschreven drukkers produceren machinaal leeRbare etiketten. 

Eis G De code moet machinaal op andere voorwerpen kunnen worden over-

l_';f'bracht. 

Door het gebruik van bedoelde apparatuur wordt in zoverre aan deze 

eis voldaan dat de code machinaal leesbaar is,waardoor het machinaal 

overbrengen makkel~ker wordt. 

~ls 7 De code moet aangebracht, gelezen en overgebracht kunnen worden 

OJ, vPrschillende typen monsterhouders van verschillende grootte en ge

maakt van verschillende materialen. 

Door l1et gebruik van etiketten zal hier in principe aan voldaan zijn. 
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lle code moet ook los van de computer (machinnal) gelezen 

(eventueel gereproduceerd) kunnen worden. 

Indien een etikPttendrukker van een toetsenbord voorzien is of 

rl~chtE3treeks met Pen terminal verbonden is, kunnen ~tiketten los van 

de computer geproduceeri worden. 

De corle knn los van een computer machinanl gelezen worden. 

Foutlezingen mogen slechts zeer beperkt voorkomen. 

We hebhen niet onderzocht of de magnetische codes in laboratoria 

ctoo:r f'lc~ctro-magnetisch veld.en ver.stoord worden. 

OptiDche cocies kunnPn door hevuiline onleesbaar worden. 

r1d 10 Fouten moeten automatisc\1 gesignaleerd worden. 

- Indien een code verkeerd gedrukt is,kan door read-after-write 

controle de fout gesignaleerd en door menselijke tussenkomst ge

corrigeerd worden. De Plessey DCSP 101 drukker heeft geen read

,:J.ftcr-write controle, de nndere drukkers wel; OCR drukkers hebben 

we niet bekeken. 

- Inclien een code machinaal gelezen is,worden enkele controles uitge

voerd, bij het constateren van een foutivieve lezing kan een geluid 

en/of v:l.sueel signaRl gegeven wor·.~en. 

al 11 Monsters moeten ook visueel ~eidentificeerd kunnen worden. 

Bij nllP beschreven drukkers is de informatie op de etiketten zowel 

~d 1.' Je identificatl~ dient bij de monsterneming te beginnen. 

Of de monsters hij de monsterneming van een machinaal leesbaar etiket 

vo,>r7.ien knnnen worden, zal voor een aantal situaties afzonderlijk 

ad ~I) ;)e identificatie dient niet eerder te eindigen dan op het mo-

:lkll t: wA.arop de laatt:>te bewerking ir> uitgevoerd. 

liet t';ebru; k van Je beschreven apparatuur impliceert niet dat auto

matisch ann deze eis voldaan wordt. 

·;r rHnn t ~_L1or \1 ct gehele labo ra to:rium één monsteridr:ntifica-

tlPsysteem ~ebruikt te worden. 

i:Rn st gP hr·uik l>i .j E'uto-analysers is toepassing ook bij handbepalingen 
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ad 15 Het m.i.- systeem dient effectief geintegreerd te kunnen worden 

in de huidige laboratori11m instrumentatie en gegevens-verwerkende-sy-

r;temen. 

Voor ieder laboratorium zal afzonderlijk bekeken moeten worden of de 

drukkers (qua invoer van gegevens: via interface on-line met computer 

verbonden; ponskaart of - band invoer) en de leesinrichting (qua ver

werking van de gelezen signalen) effectief geintegreerd kunnen worden. 

ad 16 De identificatie-kode-dragers dient zodanig te zijn dat het 

mogelijk is additionele informatie aan te brengen. 

Bij alle beschreven drukkers kan naast een monsternummer andere infor

matie worden vastgelegd op het etiket. Het etiket wordt dan alt~d 

groter. 

ad 17 Nieuwe codes rtienen voorhanden of genereerbaar te zijn. 

l-1et ee::o. etikettendrukker kunnen nieuwe codes e;egenereerd worden. 

ad 18 Het systeem dient aanpasbaar te zijn aan nieuwe technologie~n 

en verbeterde procedures. 

Dit kunnen we niet beoordelen. 

art 19 De kosten dienen zodanig te zijn dat het systeem niet alleen in 

de grootste ziekenhuizen toepasbaar is. 

De kosten te maken bij de invoer van een m.i. systeem met machinaal 

leesbAre etiketten zal voor ieder laboratorium verschillend zijn. 

Om Aen indruk te krijgen van de aanschaf prijzen van de etikettendruk

ker~-, P.ll lee;dnric;JtinGen verwijzen we na.nr de prijzen genoemcl in de 

tahPllen op pae;ina 4-~ tot en met I+') • 
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Hoofdstuk 5. De kwalitntiPve urine bepalingen in het klinisch che

mi :-;eh la bora tori urn van het St. Elizabethziekenhuis te 

'l'ilburg: 

Inleidinp,: 

Kwalitatieve urine bepalingen zijn die urine bepalingen waarbij de te 

mete11 grootheid niet kwantitatief gemeten wordt~ van deze grootheid 

wordt slechts gemeten of haar grootte boven of beneden een bepaalde 

grens ligt ofwel in een van de tevoren vastgestelde gebieden ligt. 

De groep kwalitatieve urine bepalingen bevat ook een aantal kwanti

tatieve bepalingen; de meeste bepalingen en de meest aangevraagde 

bepalingen uit deze groep zijn kwalitatief. 

Nadat in3.1 de huidige procedure van de kwalitatieve urine bepalingen 

wordt beschreven, worden in 3e 2 een aan tal verschillen en overeenkomsten 

tussen de procedure van de kwal. urine bepalingen en de kwantitatieve 

bepalingen (kwant. bloed en urine) genoemd. 

in serum ~ 
De groer kwantitatieve bepali~geEYis groter (zowel betreft het aantal 

soorten bepalingen als het aantal per dag uitgevoerde bepalingen), 

dan de groep kwal. urine bepalingen. 

Vooral vanwege die verschillen die samenhangen met het niet gemecha

niseerd zijn van en het niet per computer verwerken van de informatie 

bij de kwal. urine bepalingen, spreekt men van een uitzonderingspositie 

van de kwul.urine bepalingen ten opzichte van de kwantitatieve 

bepalingen. 

het als doel die verschillen die niet langer wenselijk zijn te niet te doen 

en/of de procedure bij de kwal. urine bepalingen te verbeteren( minder 

arbeid, sneller, lagere kosten, enz.) worden een aantal daartoe op te 

lobsen problemen genoemd in 5.3. 
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3.1 :Je ~rocedure ten etanzien vnn de kwP.li ta tieve urine bepalingen 

Op dA n_fdelincen of in de :poli-kliniek worden eers·t op het urine 

monster de volgende bepalingen verricht: 

1 coortelijk. gewicht 2 pii 3 .• lbunine ~ Glucose 2. I1ceton • - - -
lné1i en een of neerilere v:>.n lle ,;emntcn waarden v::cn 3,~· of 5 posi-

tief i[~, Hordt 1wr monr> ter één ,·,nvra:~r;formulier ui teeschreven: 

Je n.rn1cevra::gde bopalinc;en worJen ::l_<mGekru:i..Gt. 

De cerneten waarJen van1 tot en met 5 worden ingevuld. 

'~r wordt een afdruk gema:Jd v:~n het patiën,tfl:laatj~(zie bijlage 2) 

o::" ,indien ;;een patiën tplaa tj e c-,:J_nwczic i~e pa tien t informatie 

Oy het u:mvrt>:cfjforrrnÜier ces::::lreven(zie bij] F.z:;e 

~)e :'.·Lrd vr:~n het n.·'b~ria.:1l nordt eonc;ekruist(i.c. urine). · 

De datum van do ffionsterneminc wordt incevuld. 

Op het aanvraagformulier bevinden zich 4 kleefetiketten 

met het __ !D-ons tern_~mmer • 

. let r·:ec;.rcct'rr!n eti};:et,net voor:-:eo.rukt ë-k~nvra:,g:nummcr,·wordt van 

~~odn t, door vi.:::;ucle vcre:el~_j]:int:; va1·, }tet a~.nvraagnummer op de 

mon~~h~rhoudcr not tl.::•t O}J het .:t .·rvr<L1[;formulier,steeds bekend 

.is weJl~ <anvraae;forr:nlier,r:tet de d.::l_z,_rolJ stun_nde :informatie, bij 

l:.c t i .• wnr:. tcèr hoort. 

in ee~ be~er wordt nu een monster met bijbehorend aanvraagformu

Jicr ,::<~plaatst.q' ~;e?.ette tijden worden de gevulde bekers op de 

afdelinGen of poli--kliniek onseh.~c<l.ld en nar;r het laboratorium 

Bij binnerJ\:omst in het laboratorium worden de monsters voor 

kwalitatieve en kwantitatieve bepalingen gescheiden; de kwalitatieve 

worden rresorteerd naar diabetici en urine sedimenten. 

Indien ook andere bepalin[;en, niet voor de [~roep ~:wal. urine be]Jaling

en,zijn .-,,,ngevrn~t~:>l(hetr~een slechts 2.elden voorkomt,b.v.amylase) 

L'ord t (;u, t.'Xb'(< <~<:.n vr;:. <cforrmJi,~.r ui trrE·schrPven. )let mens ter wordt 

verdoold,,!::trct ::anvraacforuulier+n.onr:ter volgen Je weg van de 
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,~en <maJ.ir:otC J~0r:1t [;roepen be1,\:CrL;Jr1et HOUSters Cll Rti.:lV:è'agen,uit 

do kast ·.·rechalen en brer1ct deze :1tc..r de analyseplo.a ts 'kwali ta-

tieve urine bepalingen". 

Op de analyseplaats worden de aangevraagde bepalingen uitgevoerd 

(sic ll:i.,il·::':e 1). 

cl' - vere Ponsters worden de bepalingen Albunine,Glucose, 

~ccton(kontrole op de reeds op de ~fdeling of in de poli-kliniek 

uitcevoerde bep<l.lingen), Urobiline,:Silirubine en L>edimenten al:s 

volc;t verricht: 

:_;on ~ant::ü annv:céluc;formlieren wordt o::J een rij gelegd Congevef:r 20), 

de monsters worden O.iJ de bijbehorende aanvraagformulieren geplaatst. 

Op de :J.anvra:-cg:for::mlieren vvorelt een volgorde nur:u:rer geschreven, 

het nur:1r1er v::cn d<~ i·la.at.s v.:111 het élëi.nvrac•r;formulil'X' in de 1;ehandelde 

croep.In een (of ucerdere)rekje(s) worden lege buizen ger•laatst, 

1d. t de cevuldo nonsterhouders wordt 1vat urine overgegoten in de,~e 

buizen.De vol;:;orde van de buizen komt overeen met de volgorde van 

de aanvraagformulieren.Cp deze buizen wordt de bepaling Bilirubine 

verricht.IJa opnicur; let;e buiz.en te hebben c;evuld wordt de bepaling 

Urebiline verricht.O~ de primaire monsterhouders worden met lab

sticks de bepalingen Albumine,Glucose,Aceton verricht. 

De uitslagen worden op het a2nvraagformulier geschreven. 

lnrler een microscoop worden sedimenten bekeken en vervolzens worden 

(~C ui tsL1cen o_;_J lcet aanvra<'.c;formulier geschreven. 

Indien ool~ noc ~~dere bepolincc11 zijn aangevre.;_,cd worden de be

treffende monsters en aanvragen ter plaa.tse geselecteerd,de be-

p;.üi.l(;en ui t:;cvoerd en de ui tEJLtc;en O} het &è',nvraagforJ~;ulier ge-

L1dicn .• lbur.~ine 1)ositief Üo,vwrdt een Esb&ch bepalinc (24 uur du

rc~de bezinkincsproef) verricltt.~r wordt da11 een extra aanvraag-

forl'•ulier uitcef;c;··reven(o..'l.nvr:<r:cc;nu:;r;rer en :patiënt informatie wor

den v:m het oors1.ro;1kclij~~e ;" nvr:-< ·c;fornulier overgenomen) ,op het 

o.:)rf'·l~ron]-;-elij1~c éw.nvr:o;~ct;formulier ·,;Jordt ;:;eschreven 11 Esbach volgt 11
, 

~e uitslag van de ~sbach volct dan een dag later. 
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Nadat de bepalingen op !en gro~p monsters zijn uitgevoerd, gaan de aan

vr·~~gformulieren naar een tafel bij de receptie. Hier worden de origi

Jlelen van de aanvraagformulieren gesorteerd naar afdeling of specialist 

en vervolgens in een kast op de gang geplaatst, gesorteerd naar afdeling 

of specialist. De eerste kopie gaat in het archief. De tweede kopie gaat 

naar de administratie, waar de te verrekenen bepalingen verrekend worden. 

De eerste kopie~n worden in een kast opgeborgen, gesorteerd naar afdeling 

of RpeciRlist. De aanvraagformulieren in de kast op de gang worden opgehaald 

en op de afdelingen worden de uitslagen in de pati;ntenstaten overgeschreven. 

Per dag komen 150-200 aanvragen + monsters voor kwalitatieve urine bepalingen 

in het laboratorium bi11nen. Er kunnen ongeveer 20 soorten bepalingen 

worden verricht (bijlage 1). Het gemiddelde aantal bepalingen per monster 

is ongeveer 6 (voornamelijk alb,gluc., acet., urob., bil., sed.). Per dag 

zijn ~ 2 ~ 3 analistes bezig met de uitvoering van de aangevraagde 

bepalingen. 
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3.2 Enkele verschillen en overeenkomsten tussen de kwalitatieve 

urinebepalin5en en de andere bepalingen. 

Een aantal verschillen. 

1. Een aantal kwalitatieve urinebepalingen zijn op de afdeling 

gescreend. 

2. Centrifugeren en verdelen bij binnenkomst is voor de kwalitatieve 

urinebepalingen niet nodi1:::• (Kan la ter wel nodig zijn). 

-;;. De informatieverwerking geschiedt bij de kwalitatieve urinemonsters, 

in tegenstelling tot de andere monsters, los van de computer. 

a. De aanvragen worden bij de kwalitatieve urinemonsters niet en 

bU de andere monsters wel ingelezen bij de receptie. 

b. Er wordt dus geen relatie patiënt-monsternummer-analysenummer 

gelegd via de computer. 

c. De uitslagen worden b~j de kwalitatieve urinebepalingen niet 

doorgegeven aan de computer, maar op de aanvraagformulieren 

geschreven. 

d. De administratieve verwerking geschiedt los van de computer. 

e. Er wordt bij Je kwalitatieve urinebepalingen door de computer 

geen kontrole verricht op het wel of niet uitgevoerd zijn 

van de op het laboratorium gearriveerde aanvragen. 

f. Er worden geen overzichten van de uitgevoerde bepalingen gemaakt. 

4. De uitslagen van de kwalitatieve urinebepalingen worden over

geschreven in de pa tiën tenstaat, terwijl bjj de andere bepalingen 

de uitslagetiketten of een deel van het uitslagetiket worden 

ingeplakt. Voor de polikliniek worden, behalve voor de kinderen, 

door de computer verzamelstaten gemaruct. 

5. Bij de kwalitatieve urines zijn de uitslagen over het algemeen 

kwalitatief (met codes of woorden weergegeven), in tegenstelling 

tot de andere bepalingen grotendeels kwantitatief (numeriek 

wePrgegeven). 

6. De kwalitatieve urinebepalingen zijn vrijwel allen handbepalingen, 

in tegenstelling tot de andere bepalingen waarbij een groot deel 

gemechaniseerd is. 

7. Vergoedingen voor een deel van de kwalitatieve bepalingen (de meest 

voorkomende) liggen lager dan de vergoedingen van de andere bepalingen, 

Jiet grootste deel wordt via de verpleegprijs verrekend, in tegenstel

ling tot andere bepalingen, waarbij de verrekening apart geschiedt. 

8. 13ij de kwalitatieve urinebepalingen wordt in tegenstelling tot de 
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andere bepalingen ce~n gebruik gemaakt van werkschriften. 

~en aantal overeenkomsten. 

1. De kwalitatieve urinebepalingen worden met hetzelfde aanvraag

formulier aangevraagd als de overige bepalingen. 

2. De bepalingen worden in dezelfde ruimte uitgevoerd. 

3. De monsters worden door dezelfde ophaaldienst gebracht als de andere 

monsters. 

Lt. De analistes zijn opgeleid om zowel de kwalitatieve urinebepalingen 

als de andere bepalingen uit te voeren. 

5. Alle primaire buizen worden met het gearceerde etiket gecodeerd. 

6. Ue uitslagen van de kwalitatieve urinebepalingen worden evenals de 

uitslagen van de andere bepalingen in de pati~ntstaat verzameld. 



- 71 -

3. 3 Probleemstelling ten onzichte van de kwal i ta.

tieve urine benalingen in het klinisch chemisch 

laboratorium van het St. Elizabethziekenhuis' 

te 'ril burg, waarbi ~ een eerste formulering word~ 

.'!eaeven van een ~1a.ntal al ternatieven voor de 
') '., 

_ . .. . oplossing van het probleem.: . 
Vooral vanwege die verschillen die samenhangen met het niet 
gemechaniseerd zi .in en het niet per computer verwerken van à.e 

informatie b:i.i de kwalitatieve urine bepalingen, nemen deze 

een uitzonderingspositie in ten opzichte van de kwantitatieve 

bepalingen. 

Er dient te worden nagegaan welke mogeli ;jkheden er zijn om 

die verschillen in de informatieverwerking die niet langer 

wenselijk zijn te niet te doen, om zodoende aannassin~ aan 
de kwantitatieve bepalingen te verkrijgen. 

We kunnen twee verschillende wijzen van informatieverwerking 
onderscheiden: 

1 De informatieverwerking blijft los van de computer ge
schieden. 

Bij het zoeken naar alternatieven voor de informatiever

werking los van de computer, ligt de nadruk op het ver

kriJgen van uniforme uitslagetiketten. 
Uniforme uitslagetiketten: 

Het verschil in rapportering van de u.itslagen(zie bovenge

noemd verschil ..b..Q_ en _1),dat nu bestaat tussen de kwali
tatieve urine bepalingen en de kwantitatieve bepalingen 

wil men te niet doen, met dien verstande dat men streeft 

nanr armnassing van de rapnortering van de kwalitatieve 

aan de rapDortering van de kwantitatieve benalingen. 
Men streeft naar uniforme uitslagetiketten omdat de duali

tet t in de verslap;lep;P:int; on.n.:ewenst is voor de informa
tieverwerldng on de afdelin.q;-en en in de polikliniek. 

1Vij denken bij uniforme ui tslaget±ketten aan etiketten die 
dezelfde vorm hebben als oe hu.idige ui tslagetiketten, ook 

klevend zijn en de gewenste informatie dragen in een vorm 

zo dat ze zonder overschrijven in de patiäntenstaat opge
nomen kunnen worden. 
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In bijlage a is weergegeven welke informatie er op de hui

dige ui tslagformulieren( =aanvra.flgformulieren)van de kwa.li

taticve urine bepalin.c>;en staat en welke informatie er op 

de uitslngetiketten staat.Door vergelijking van de infor

matie op bovengenoemde uitslagformulieren en uitslagetiket

ten(vaststellen wat ze gemeenschappelijk hebben) + nagaan 

welke informatie van de uitslagformulieren op de afdelingen 

wordt gebruikt +nagaan welke extra eisen/wensen er,zijn, 
kan worden bepr1.ald welke informatie er op de uitslagetiketten 

van de kwalitatieve urine bepalin,c:sen moet komen te staan. 

We geven hier een eerste formulering van twee alternatieven; 

mogelijk zijn no~ andere alternatieven te bedenken, waarbij 

de informatieverwerking los van de computer geschiedt en de 

nadruk ligt op het verkrijgen van uniforme uitslagetiketten. 
1e Aanvragen en monsters ga::m vergezeld van een of meerdere 

uitslagetiketten. Deze etiketten zijn voorbedrukt en bevat

ten onder meer de namen van de kwalitatieve urine bepaling"
en. Bij de afname van het monster wordt ook op het uit

slagetiket een afdruk gemaakt van het patiëntpla.a.tje. Na 

uitvoering van de bepalingen wordt door aankruisen ken

banr gemaakt welke bepalingen zijn uitgevoerd en de resul..;,.. 

taten worden daar achter geschreven. Te overwegen valt nog 
om in Plaats van het gebruikelijke aanvra21.gformulier direkt 

de(oningevuld.e) uitslagetiketten als aanvraagbriefjes voor 

de kwalitatieve urine bepalingen te gebruiken.Het uit

slagetiket moet dan voorzien zijn van een of meer etiket

ten voorzien van een monsternummer. 
2e Aa.nvra2.g en uitvoering van de kwalitatieve urinebepalingen 

1vorden op de gebruikelijke manier uitgevoerd. De resultaten 

worden OP een (voorbedrukt) uitslagetiket ingevuld. De 
patiëntge~c;evens worden vanaf het aanvraagformulier OP het 

ui tslafo;etiket met de hand overgenomen. Deze oplossing ver
eist extra schrtjfwerk nodig voor de overname van de natiënt 

Van deze wijzen van informatievenverking,los van de computer, 

wo relt( al th.ans voorlopig) afgezien omdat de volgende wijze van 

informatievervverking meer voordelen lijkt te bieden: 
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2 De in:for:natiever.verking geschiedt via de comnuter. 

Bij deze wi. ,4 ze vsn informatievervverking '.vorren evenals bij 

wi ;i ze •1 u.niforme ui tslrJge ti ketten verkregen, mao::>r daarnaast 

wordt de mop;eli;i1\JJeid .o;eopend de volgende voordelen te ver

krijgen : 

kontroles:1 on juiste relRtie natiänt-monster-uitsl~g. 

2 wel of niet uitgevoerd zijn van aanvragen. 

l kwaliteitskontrole. 

Administratieve verrekening via de cornnuter. 

Archief. 

Statistische overzichten. 

!~ventu.eel: Curnulntieve overzichten bij ontslag van natiënt. 

Bi,i deze wi,jze ?.ien we de volcc;ende alternatieven, waarbij de 

benodigde informatie(b.v. oatiêntgegevens,monsteridentifica

tie, uitslagen, analysenmnruer) in de comnuter :Lne;-ebracht wordt 

door gebruik te maken van -informatie in- en ui tvoerappara·tuur. 

1 e De aRnvrn{;en worden behé1ndeld gel ijl{ de a.ndere aanvragen. 

Dit kost extra tijd. De aanvragen moeten bij de recentie 

ingelezen worden. Deze tijd is gelijk arm het produkt van 

de tijd nodig voor de verwerking van een aEtnvraagbriefje 

(10-20 sec.) en het gemiddeld aantal aanvragen per dag 

(momenteel 150-200 brief jes) ,.zodat we de totaaltijd schat

ten on 1 uur oer dag •. Di t uur valt wel voor een gro 't deel ,, 
on de dru.kste tijd van de dag narnelijk voor de middag. 

Verder moeten de resultaten, analysenunnners, aanvraagnurnmers 

en eventueln comnonen tnun1mers ingetoets worden on een toet

senbord. Dit kost weer extra tijd(~ 5 sec. ner benaling). 

lVii.s:::;chien ÜJ het nodig om de aanvraar>;nummers en uitslagen 

eerst in een schrift te noteren. t-Iet sorteren van de aan-

vrroDgbrief,jes in het rek bij de ingang vervalt. 6) 

28 De h~::mdelingen voor de kwali tr1tieve urine bepalingen \Vor

den onveranderd uitgevoerd.~a het invullen van de uitsla

o;en on de aanvraagbriefjes wordt de benodigde informatie, 

inclusief de uitslagen,bij de receptie ingetypt. 

Dit kost extra intoe-tstijd ( ± 1-~ uur per dag). ® 

)
8 

Aanvrnag en uitvoering van de kwalitatieve urine bepalingen 

®onderzocht dient te worden in hoeverre op maandag,de drukste dag,moei

lijkheden onstaan met het inlezen van aanvragen bij de receptie via de 

aanwezige teletype. 
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verlopen on dezelfde m8nier als nu. De nodige gegevens 

worden ingetoetst op een toetsenbord bij de analyseplaats. 

Dit vereist intoetsen van patiëntnummer, aanvraagnummer, 

analysenummers en uitslagen (bij poliklinische aanvragen 

mogelijk ook het specialisten.nummer), zodat de soft- en 

hardware van de toetsenborden gewijzigd dient te worden. 
4e De informatie wordt in de computer ingebracht door gebruik 

te maken van een mark-sensing-systeem 

Bij alle 4 f:Senoemde alternatieven is een verandering in de 

comnuterprogra.rn.,'Ila' s vereist en is extra geheugenruimte nodig. 

Er moet rekening gehouden worden met mogelijke vertraging 
in de doorgang van uitslagen en met een mogelijke toename 

van het aantal aanvragen na het invoeren van een andere in

formatieverwerking. 

Bij het verwerken V8n de informatie op een van de eerder ge

noemde wijzen , kan gedacht worden aan kombinatie met een 

mechanisering van de kwalitatieve urine bepa

lingen.Hieron wordt in het volgende hoofdstQk verder inge-

gaan. 

Overigens zullen er steeds benalingen blijven die niet ge
'nechaniseerd (kunnen) worden zodat, ook indien de mechanise

rings.•.lpnara.tuur een gedeelte van de informatieverwerking auto

'natisch verricht, steeds een deel V8n de informatievervverking 

van de kw::üi tatieve urine bepalingen manueel verrll.cht zal moe

ten worden. 

Bij het ontwikkelen van onlossingen zal overv,rogen moeten 
worden in hoeverre de oplossingen ook voor andere laboratoria 

bruikbaar zijn. Voorlopig kan gesteld worden dat (nader onder
zoek lijkt wenselijk) een aantal andere laboratoria met 
computer met een min of meer , aan het St.Elizabeth zieken

huis, ~o;elijke problematiek ten aanzien van de informatiever

werking van de kwalitatieve urine bepalingen te maken hebben, 

en dat laboratoria zonder computer deze Problematiek niet 
hebben. 
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Hoofdstuk 4 Mechanisering van de kwalitatieve urine bepalingen. 

4. 0 Inleiding 

De huidige procedure voor de kwalitatieve urine bepalingen in het St. 

Elizabethziekenhuis te Tilburg wordt beschreven in hoofdstuk 3. 

Het aantal verschillende bepalingen dat in een laboratorium op een 

urine monster verricht kan worden is per laboratorium verschillend, 

·orde van grootte van dit aantal: enkele tientallen. 

De meest voorkomende urine bepalingen zijn kwalitatieve bepalingen. 

Ten aanzien van mechanisering is onze aandacht gericht op die kwalitatie

ve urine bepalingen die het meest voorkomen ( de "volledige urine" bepa

lingen) en op de kwantitatieve glucose bepaling. 

In bijlage 1 worden de "volledige urine" bepalingen en hun gangbare 

bepalingsmetbode genoemd. 

Om de procedure ten aanzien van de kwalitatieve urine bepalingen te ver

beteren kan overwogen worden de informatieverwerking zoals in ~ 
is aangeduid , te combineren met een .meohWJ.nisering van de kwali-

tatieve urine bephlin~en. 

Gedacht wordt aan een apparaat dat: 

- De tijd die een analiste nodig heeft voor het verrichten van de bepa

lingen verkort. 

- Een deel van de informatieverwerking automatisch verricht. 

Bij mechanisering denken we aan een apparaat waarbij alle handelingen, 

afgezien van de monster in- en uitvoer, voor het uitvoeren van de bepalinger 

gemechaniseerd zijn; we denken aan de "volledige urine" bepalingen, 

uitgezonderd "sedimenten", eventueel extra: de kwantitatieve glucose 

bepaling. 
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4.1 Eerste aanzet tot een eisenpakket waaraan een (eventueel te ont

wikkelen) apparaat voor mechanisering zoveel mogelijk moet voldoen, 

Hieronder worden een aantal punten genoemd ten aanzien waarvan, 

gedeeltelijk nog nader te formuleren, eisen gesteld kunnen worden. 

~~~~~~~ van het apparaat: 

- Soorten bepalingen. 

Toelichting: De meest voorkomende kwalitatieve urine bepalingen 

moeten door het apparaat verricht kunnen worden, 

uitgezonderd die bepalingen die niet of zeer 

moeilijk te mechaniseren zijn( bv. sedimenten). 

- Meetnauwkeurigheid. 

Toelichting: De verschillende komponenten dienen ten minste met 

de klinisch relevante meetnauwkeurigheid bepaald te 

worden. In het bijzonder dient bij de aanwezigheid 

van storende stoffen in de urine de nauwkeurigheid 

binnen de gewenste grenzen te blijven. 

- Verwerkingscapaciteit (= aantal monsters dat per uur verwerkt 

kan worden); Doorvoertijd (= de tijd tussen de invoer van een 

monster en de beëindiging van de metingen aan dat monster). 

Toelichting: Rekening houdend met het aantal te verwerken urines 

- Output. 

in (de grootste) laboratoria, veranderingen van dit 

aantal in de toekomst, e.a. factoren, zouden de 

gewenste verwerkingscapaciteit en doorvoertijd 

bepaald kunnen worden. 

Toelichting: Rekening houdend met het totale systeem van de infor

matieverwerking zal bepaald moeten worden: 

a welke signaal-uitleesapparatuur aansluitbaar of 

in het apparaat aanwezig moet zijn (bv. meter, 

schrijver, drukeenheid (aanwezig in het apparaat), 

on-line computerverbinding, ponsbandapparaat, en 

hoeveel signaal-uitlees-kanalen aanwezig dienen te 

zijn. 

b welke gegevens uitgelezen moeten worden (bv. 

meetresultaten, monsteridentificatie: kode die 

voorkomt op monsterhouder of plaats in de invoer

trommel, kode die de uitgevoerde bepaling aangeeft). 
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-Monsteridentificatie. 

Toelichting: Nagaan of het wenselijk (en mogelijk) is dat 

verschillende monsteridentificatie-systemen, 

in het bijzonder de meest voorkomende, in combinatie 

met het apparaat gebruikt kunnen worden. 

~e~r~i~ vaa het apparaat: 

-In- ea uitvoer van monsters. 

Toelichting; De in- en uitvoer van monsters dient weinig tijd 

te kosten (bv. géén 

centrifugeren). 

pipeteren, géén vooraf 

-Overige bediening. 

Toelichting: Om de arbeidskosten laag te houden dient de 

bediening a weinig tijd te kosten (kwantificeren). 

-Onderhoud, ijken. 

b eenvoudig te zijn, zodat geen hoog 

gekwalificeerd personeel nodig is; 

hierdoor wordt tevens roulatie van 

het bedieningapersoneel vergemakkelijkt. 

Toelichting: Het onderhoud (ach~onmakea van onderdelen, bijvullen 

van reagentia) en het ijken dienen weinig tijd te 

vergen. 

-Benodigd monster-volume. 

Toelichting: Nagaan welke maximum grens er gesteld moet worden 

aan het monster-volume dat het apparaat nodig heeft 

om de bepalingen te verrichten. 

-Kosten: 

Toelichting: De eisen die hieraan gesteld dienen te worden over

zien wij momenteel niet. 
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:+, 2 Clinilab Au toma ted Urine AnalyserUi t. 12 t/m 16. 

De Clinilab is het enigste bestaande apparaat voor de mechanisering 

van een aantal van de kwalitatieve urine bepalingen. 

!!.l.e;e~e~n..:_ 

- In bijlage 3 (= lit.12) worden een aantal eigenschappen van het appa-

raat aan ge geven. 

- De Clinilab is een discrete ,meerkanaals analyzer. 

- In het apparaat is ingebouwd een centrale digitale programmering voor 

alle verdeelfunkties,lees- en rekenfunkties;een digitale eenheid voor 

automatisch ijken van ieder van de analyse-kanalen;een digitale eenheid 

voor het omrekenen van de gemeten intensiteiten en voor het omzetten van 

dit signaal z6 dat het overeenkomt met een van de mogelijke uitslagen i 

(negatief, spoor, + ++, +++). 

- De Clinilab is voorzien van acht beveiligingen ter voorkoming van: 

foutieve informatie,vernietiging van het urine monster,beschadiging 

van het instrument. 

- In het apparaat zijn spoeltanks aanwezig. 

!:_u~k!i!: 

- De Clinilab verricht op een urine monster 6 chemische tests en bepaald 

het soortelijk gewicht. De chemische tests zijn:proteine,glucose,ketoBe, 

occult bloed,bilirubine,PH; voor het verrichten van deze bepalingen 

wordt gebruik gemaakt van strips in cassettes die dezelfde reagentia 

bevatten als"Bili-labstix". 

- Output: Een in het apparaat aanwezige interface(gebruikt American Stan

dard Code for Information Interchange)bevat twee kanalen voor overdracht 

van monsteridentificatiecode,datum en uitslagen aan b.v. computer,tele

type,ponsapparaat. Een in het apparaat aanwezige drukker drukt de uit

slagen op de kaartjes aan de monsterhouders. 

Gebruik: 

- Aan de monsterhouders kunnen kaartjes bevestigd worden met een machi

naal leesbare monsteridentificatiekode;voor het drukken van de etiket

ten wordt gebruik gemaakt van een speciale etikettendrukker. 

Maximaal 50 urine monsters,in Clinilab rekken,kunnen gelijktijdig in 

het apparaat geplaatst worden.Steeds nadat 10 monsters verwerkt zijn 

kunnen 10 nieuwe monsters in het apparaat gezet worden. 

Na. het aanzetten van het apparaat,het inzetten van nieuwe reagentia -

cassettes,het uitvallen van de spanning moeten twee standaard monsters 

per kanaal in de Clinilab geplaatst worden.De meetresultaten van deze 

monsters worden door het apparaat gebruikt voor het ijken. 
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- Voor ieder van de zes chemische bepalingen wordt een reagenta

cassette in het apparaat geplaatst.Iedere cassette bevat vol

doende reagentsstrip voor 400 bepalingen. 

Reflectie-spectrometer. ------------
Voor de zes chemische bepalingen worden de verkleuringen van de 

reagentiastrips gemeten met een spectrophotometer. 

Indien gebruik wordt gemaakt van conventionele spectrale reflexie 

photometrie voor het verrichten van nauwkeurige metingen van opper

vlakte reacties van vaste chemische systemen,is onder meer het 

verkrijgen van reproduceerbare diktes van vloeistoflaagjes op de 

reagentiavlakjes noodzakelijk.Practisch is dit moeilijk te ver

wezenlijken,zelfs met nauwkeurige sample volumes en reproduceer

bare oppervlakken,vanwege de onvoorspelbare absorptiesnelheid van 

de reagentiavlakken en de onvoorspelbare bevochtiginga eigenschap

pen van de vloeistof. 

Bij de Clinilab is op de volgende manier getracht deze moeilijkheden 

te overwinnen: 

a De intensiteit van het gereflecteerde licht wordt bij twee verschil

lende golflengten gemeten.Bij een van deze golflengtes is de reflectie 

vrijwel onafhankelijk van de concentratie van de te bepalen component. 

De verhouding van de twee gemeten intensiteiten wordt berekend. 

Door het gebruik van deze methode wordt gekorrigeerd voor variaties in 

de reflectie ten gevolge van variaties in de dikte van de vloeistof

laagjes op de reagentiavlakken. 

Deze methode wordt gebruikt bij de bepalingen proteine,ketonen,.ili

rubine,PH. Bij de bepalingen glucose en occult bloed is deze methode 

niet toepasbaar,hierbij wordt het witte licht van de lichtbron gebruikt 

als referentie reflectie. 

b De reflectie metingen worden verricht met behulp van fiber optiek. 

De lichtbundel valt in onder 45° met de normaal op het oppervlak. 

De afstand van het uiteinde van de fiberdraden tot het reflecterend 

oppervlak is zodanig dat kleine variaties in deze afstand de opgevangen 

gereflecteerde lichtintensiteit zo min mogelijk beÏnvloeden. 

Voor optische gedeelte van de reflectie-spectrometer: zie fig.1 p. Ro. 
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Filter Arrangement 

~ q Detector 

,, 

Figuur 1 
Optische gedeelte van de reflectie-spectrometer (zie ook pag. 79 ) 

Overflow 

Urine 

To Liquid Waste Tank 

)ptical 

1 
Gates 

Figuur 2 Kolom voor het meten van het soortelijk gewicht. 

Over genomen uit li t. 15. (zie ook pag.S1 ) 
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De rechter kolom ,zie bovengenoemd figuur, is gevuld met een niet 

met water mengbare vloeistof;deze vloeistof heeft een iets lager 

soortelijk gewicht dan urine;de temperatuur van de vloeistof wordt 

konstant gehouden. 

Een druppel urine met een bepaald volume zakt in de rechter kolom, 

de tijd die hij nodig heeft om een bepaalde afstand af te leggen wordt 

gemeten en ~ervolgens wordt met behulp van de gemeten tijden van 

de standaard monsters het soortelijk gewicht van de urine berekend. 

Vergelijking van de meetwaarden verkregen met de Clinilab met de 

meetwaarden verkregen met"Bililabstix",zie lit.16. 

In lit.16 wordt een onderzoek beschreven waarbij de meetresultaten 

van een prototype van de Clinilab vergeleken zijn met de meetresultaten 

die verkregen zijn via handbepalingen met "Bililabstix"(voor soortelijk 

gewicht met een refractometer). 

Er werden zowel metingen verricht aan niet geprepareerde urines,als 

aan urines waaraan bepaalde hoeveelheden van de te bepalen component 

waren toegevoegd. 

Opsomming van vergelijkende CLINILAB en Bili-Labstix resultaten 

voor niet-geprepareerde urine monsters,Uit lit.16. 

Test AU. tal ·Bili-Labstix CLINILAB 

urines positieve overeenstemming overeenstemming 

resultaten tussen positieve tussen negatieve 

ia van totaal resultaten, % resultaten, % 

Glucose 478 7,3 88,6 99,8 
Proteine 495 16,7 100 99,0 
Ketenen 463 7,8 94,4 95,6 
Bilirubine 490 3,7 88,9 97,5 
Occult Bloed 497 18,9 94,7 97,6 

De meeste verschillen tussen de Bili-Labstix resultaten en de Clini

lab zijn toe te schrijven aan: 

_ sterk gekleurde urines,deze kunnen een fout-positief meetresultaat 

van de Clinilab veroorzaken.Zulke fouten zijn te voorkomen door 

op de kleur van de urine te letten. 
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- Bij glucose en occult bloed kunnen vitamine C of andere 

reducerende substanties in de urine een foutief meetre

sultaat van de Clinilab veroorzaken. 

- Bij occult bloed speelde de manier waarop de reagentia-

vlakken nat werden ook een rol. 

Voor de PH-metingen en de soortelijk gewicht metingen en 
voor de reproduceerbaarbeid-metingen en de metingen aan geprepa-

reerde urines, zij verwezen naar lit.16. 



- 83 -

W :~(>n. r..wntal punten die voor verder onderzoek, met betrekking tot 

mechanisering, in aanmerking komen. 

1 Verder uitbreiden van het overzicht van de verschillende be

palingsmethoden voor iedere komponent van de "volledige urine'' 

bepalingen, (voor het overzicht zij verwezen naar bijlage 1 

en naar hoofdstuk 5). 

2 Voor iedere komponent de geschikte bepalingsmethode(n) uit

voeren, (zoals de door ons uitgevoerde pH en glucose metingen). 

l ~isen (pag. 76 en 77 waarRan een apparaat voor volledige 

mechanisering van de "volledige urine" bepalingen zoveel moge

lijk dient te voldoen waar nodig kwantificnren en verder uit

breiden. 

4 Met behulp van de verrichte metingen en de opgestelde eisen 

konkluderen of het mogelijk is technische en economisch aan 

het ontwerp van een apparaat te beginnen. 

De volgende punten moeten hierbij in aanmerking genomen worden: 

a Jelke (delen van) bestaande apparaten zijn bruikbaar; in 

het bijzonder aandacht schenken aan bestaande analyzers en 

de Clinilab. 

b Aangeven en afwegen van verschillende mogelijke apparaten. 

Hierbij zijn de volgende p'mten van belang: 

a ~elke kombinaties van bepalingsmetheden zijn mogelijk, waar

hij Hpeciaal gelet wordt op de voor- en nadelen van het 

gebruik van i6n of meerdere detectiemethode(n) en op de 

mogelijkheid om meerdere bepalingen en '~n monsterhouder 

te verrichten. 

b De voor- en nadelen van continues-flow en discrete-sampling 

apparatuur, en van discriminerende en niet discriminerende 

apparatuur. 

c Kosten-schatting: aanschaf- en vervaardigingskosten, onder

houdskosten, reagentiakosten per bepaling, 

bedieningskasten, e.a •• 

d .\angeven in welke mate de verschilldende mogelijke apparaten 

aan de te stellen eisen kunnen voldoen. 
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Hoofdstuk ~· Overzicht van bepalingsmethode~ 

Eiwit. 

1. Warmte en azijnzuur test. 

Van een reageerbuisje, dat voor ~ gevuld is met urine, wordt het 

bovenste gedeelte 2 min. gekookt. Troebeling wordt veroorzaakt 

door fosfaten, carbonaten, of door eiwit. Als de troebeling 

verdwijnt door toevoegen van 3 tot 5 druppels 10% azijnzuur, 

dan wordt de troebeling veroorzaakt door fosfaten of carbonaten. 

Een verkeerd positief resultaat treedt op door rÖntgen-contrast

vloeistoffen en tolbutamidum. 

2. Sulfasalicylzuur test. 

De urine moet helder en zuur zijn. Voeg 3 druppels van een 20% 

oplossing sulfasalicylzuur toe aan 1 ml urine. Verschijnt er geen 

troebeling dan betekent dat dat er geen eiwit aanwezig is. Als de 

troebeling niet verdwijnt bij koken, wordt hij veroorzaakt door 

eiwit. Als de troebeling verdwijnt bij koken maar weer verschijnt 

bij afkoeling, wordt hij veroorzaakt door Bence-Jones-eiwit. 

Een neerslag wordt gevormd als de urine rÖntgen-contrastvloeistoffen, 

tolbutamidum, of een hoge concentratie penicilirte bevat. 

3. Albustix~ Uristix~ Labsti~en Bili-Labstix~ 
Dit zijn papieren strips die geÏmpregneerd zijn met broomfenolblauw 

en salicylbuffer. Eiwit veroorzaakt een kleurverandering van bleek

geel naar blauw. Als de urine sterk alkalisch is, is een verkeerde 

positieve uitslag het resultaat. Tolbutamidum, radiografische 

contrastvloeistoffen en conserveringsmiddelen reageren niet. 

De zelfde reagentia zijn verkrijgbaar in tabletvorm (Albutes,). 

4. Esbach's kwantitatieve eiwit test. 

Zuur indien noodzakelijk de urine aan. Bedek de bodem van een 

Esbach-buis met puimsteen. Vul hem met urine tot het U-merk en voeg 

Esbach (of Tsuchiya)-reagens bij tot het R-merk. Doe er een stop 

op en draai de buis langzaam 12 keer om. Zet hem vertikaal op een 

koele plaats en lees hem een half uur later af. 

~sbach reagens: 20 gr. citroenzuur en 10 gr. pikrinezuur in 1 liter 

water. 

Tsuchiya reagens: 1,5 gr. fosforwolfraamzuur-kristallen en 5 ml 

geconcentreerd HCl in 9};5 ml 9% alcohol. 
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5. Shevky en stafford kwantitatieve eiwittest (Mackaymodificatie). 

Centrifugeer de urine. Doe 4 ml in een speciale spits toelopende 

buis. Voeg 2,5 ml Tsuchiya-reagens toe en meng door omkeren van 

de buis. Laat hem precies 10 minuten staan, centrifugeer hem dan 

precies 10 minuten met 1800 t.p. min. Reken als volgt: eiwit 

On mg j100 ml) = volume van het neerslag x 720 ( x verdunning). 

6. Biuret methode. 

De urine moet goed geschud worden en,indien troebel,gecentri

fugeerd. 1 ml urine wordt toegevoegd bij 1 ml ijskoud perchloor

zuu~ 10 min. laten staan en dan flink centrifugeren. De vloeistof 

wordt weggegooid. Het neerslag wordt opgelost in 1 ml Biuret 

reagens. Na 30 min wordt de absorptie afgelezen bij 546 nm tegen 

gedestilleerd water. De kleur is bijna volledig stabiel. 

Perchloor-oplossing: (0,66 M 6,6%) 5,7 ml 70% perchloorzuur wordt 

verdund tot 100 ml met gedemineraliseerd water. 

Onbeperkt houdbaar. 

Biuret-reagens: Stock-oplossing: 

4,5 gr kaliumnatriumtartraat wordt opgelost in 

40 ml. 0,2N NaOH.1,5 gr kopersulfaat wordt onder 

flink roeren toegevoegd en het mengsel wordt ver

dund tot 100 ml met 0,2 N NaOH. Het is onbeperkt 

houdbaar in een donkere fles bij kamertemperatuur. 

Verdunningsoplossing: 

5 gr kaliumjodide in 0,2 N NaOH en aangevuld tot 

1 liter. Onbeperkt houdbaar bij kamertemperatuur. 

reagens: 

20,0 ml van de stock-oplossing wordt verdund tot 

100 ml met de verdunningsoplossing. Een paar weken 

houdbaar bij kamertemperatuur. 
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Glucose 

De urine heeft niet helder te zijn maar moet goed geschud worden. De 

standoard koper-reductie tests kunnen door eiwit verstoord worden. 

Verwijder het door aA~zuren en filt~ren bij kooktemn~ratuur. Een 

hoge concentratie calicylaten, acetanilide (aanwezig in urine als 

e;lucuroniden), of urn.ten kunnen koper reduceren zodat een "valse" 

groene ofzelfs gele kleur ontstaat. Fructose, gn.lactose, lactose, 

mn.ltose of een pentose kunnen ook een valse positieve reductie test 

geven; voer, in geval van twijfel, fermentatie tests uit. Homogenti

sinezuur en urinezuur zullen het koper reagens reduceren, evenals andere 

regucerende stoffen (formaldehyde). 

Als glucose aanwezig is voer dan ook een test uit op aceton en diazijn-

zuur. 

1. Kwalitn.tieve Clinitest~ 
Deze test is ~nel, vereist geen verhitten, maakt gebruik van NaOHen 

kopersulfaat bebettende tabletten. ~~E~~ ionen worden gereduceerd 

tot Cu~ 0 om de groene tot oranje kleur te veroorzaken. 

Voeg 5,~ druppels urine, 10 druppels water en een Clini test®_ tablet 

bij elkaar; schudt de buis niet terwijl de reactie plaatsvindt, en 

laat de buis 15 sec. staan als de reactie afgelopen is, alvorens de 

kleur af te lezen. 

® 
2. Kwalitatieve Galatest. 

tij 
Voeg aan een kleine hoeveelheid van het Galatest-reagens een paar 

druppels urine toe. Heducerende substanties reageren met bismuth

oxychloride en NaOH om de grijze tot zwarte bismuth kleur te veroor-

zaken. 

~. Glucose Oxidase te~t. (Specifiek voor Flucose). 

® ® 
Clinistix en Tes-Ta~zijn strips die geimpregneerd zijn met glucose 

oxidase en orthotolidine. Glucose Oxidase zet glucose om in gluconic 

zuur en H1 o1 • H4o
1 

en orthotolidine geven samen een blauwe kleur. 
$> 

Doop in urine en lees de kleurverandering af. Clinistix is een 

kwalitatieve test strip Tes-Tapef/Jeen "kwantitatieve" terwijl andere 

glucose testSook de aanwezigheid verraden "reducerende substanties 11
, 

is rte Rlucose oxidase test specifiek voor glucose. Deze reagentia 

zj ttf·n. ook op labr:;tix®en Bili-labstix~ 
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1+. Benediets kwali tati.eve Glucose test. 

Dit rr>agehs toont nog O,o? % glucose aan. In de reactie met reducerende 

substanties worden koperionen gereduceerd tot Cu....,O. Als slechts 0,1 % 
c. 

glucose of minder aanwezig is zal de neerslag pas verschijnen na afkoe-

ling. Voeg 8 druppels (of een~ ml) urine toe aan 5 ml Benediet's rea

gens in een reageerbuis. Verhit tot koken en plaats de buis 5 minuten 

in een bad met kokend water. Lees als volgt af. 

blo. uwe tot troebele groene kleur = negatief, o. 
geel - groen = + (minder dan 0,5 O/ /0 glucose 

groenig geel = ++ ( 0,5 1 d 
iO glucose) 

geel = +++ ( 1-??6 glucose) 

orr-1.nje tot rood = ++++ (meer dan 2% glucof:;e). 

n~ 
~.Benedict's kwatita~ieve glucoSe test. 

Doe een kleine hoeveelheid gepoederde puimsteen, 10 gr. watervrije 

natrium carbonaat en 25 ml. kwantitatieve Benediet's reagens in een 

"kookbakje" van 250 ml. Voeg, tervJijl het mengsel kookt snel urine 

toe uit een buret totdat de blauwe kleur begint te Verdwijnen, voeg 

dan langzaam urine toe tot dat al het blauw is verdwenen en slechts 

een grijze kleur overblijft. Dan zijn alle oorspronkelijk in de oplos

sing aanwezige koperionen gereduceerd. De gebruikte hoeveelheid urine 

bevatte 0,05 gr. glucose. Om het aantal gr. glucose /100 ml urine te 

berekenen, deel 5 door het aantal ml. urine dat gebruikt werd. 
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Aceton 

$ ® ® 
1. Ketostix,Labstix e~ Bili-Labstix 

Papieren strips zijn geimpregneerd met Acetest~-reagens dat 

beneden beschreven staat. De strip wordt in de urine gedoopt 

en de kleuromslag vergeleken met een kleurkaart. 
® 

2. Acetest tabletten 

De tabletten bevatten natrium nitroprusside, aminoaz~nzuur, 

en dinatriumfosfaat. Breng 1 druppel urine aan op een tablet 

en lees af na 30 seconden.Een paarse kleur geeft de aanwezigheid 

van aceton aan. 

~. Legal's test 

Breng 10 ml urine in een reageerbuis en voeg een paar kristallen 

(of 6 druppels van een 20% oplossing) natrium nitroprusside toe 

zuur aan met Us-az~nzuur.Keer de buis herhaaldel~k em.Vul hem 

voorzichtig aan met sterke ammoniak.Laat hem 5 minuten staan. 

Als aceton aanwezig is, versch~nt er een violette ring op het 

scheidingavlak van de twee vloeistoffen.De graad van positief 

zijn hangt af van de snelheid van de reactie. 
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Bloed. 

Peroxidase geeft een positieve reactie, en bloed is de meest waar

schijnlijke oorzaak. Andere substanties (o.a. pus) kunnen ook 

een positieve reactie geven. 

1. Guaiar. tel'lt. 

Meng in een reageerbuis 2 ml. 10% azijnzuur, 5 ml. urine en 5 ml. ether~ 

Doe in een tweede buis 5 ml. 95% alcohol, 2 ml. verse waterstof

peroxide en een snuifje guaiac in poedervorm. Giet de guaiac oplossing 

langzaam langs de wand van de wand van de eerste buis. Bloed in urine 

veroorzaakt een blauwe kleur die verschijnt in de contactzone tussen 

de guaiac en de ether. 

~ ® ® ® 
:J ® IJY 
c.•Occultest, Tablet~en, Hemastix, Lab<?tix, Bili-labstix. 

Bloed reageert met het peroxide-orthotolidine-reagens en veroorzaakt 

een blauwe kleur. 

3-Benzidine test. 

Deze test is zeer gevoelig. Verzadig 2 ml. ys azijnzuur met benzidine 

en giet de heldere vloeistof àf. Voeg 1 ml. verse water-

stofperoxide en 2 ml. urine toe. (NB: Als de blauwe kleur ver

schijnt voor de toevoeging van urine, dan is het glaswerk besmet) 

(blauwe of groene kleur positief). 

Gal kleurstoffen. 

In vroege galverstoppingen en "hepatitis", kan gal aangetoond 

worden voordat geelzucht zichtbaar is. Gebruik verse urine • 

1. Schuim test. 

Dit is een snelle maar niet erg nauwkeurige test; eiwit kan ook 

schuim veroorzaken. Schud 5 ml. urine in een reageerbuis. Gal ver

oorzaakt gelig persistent schuim. 



® 
2.lcotest tabletten. 

- 90 -

p-Nitrobenzeen diazonium-tolueen sulfanaat is het aktieve reagens. 

Het veroorzaakt geen valse positieve reactie met promazine 

derivaten, en vermijdt aldus verwarring als patiënten onderzocht 

worden op hepatotoxide-reacties t.g.v. deze geneesmiddelen. 

- ® 
5. Bili-labstix. 

Deze stick bevat onder meer indicatorn voor bilirubine. 

4.Harrison test. 

Dit is een gevoelige test. Meng 5 ml. urine en 5 ml. 10% 

bariumchlorl?(ide-oplossing in een reageerbuis. Verzamel het neerslag 

op filtreerpapier en breng het op ander filtreerpapier om te drogen. 

Voeg,.als het droog is 1 of 2 druppels Fouchet's reagens aan het 

neerslag toe. Er verschijnt een groene kleur als bilirubine aan

wezig is. Sla geen acht op andere kleuren. Met barium choride 

ge{mpregneerde strips van zwaar filtreerpapier kunnen ook gebruikt 

worden. Bevochtig een strip barium chloride papier met urine en 

voeg 1 druppel Fouchets reagens aan het natte gebied toe. 

5.Fouchet's reagens: 

25 gr. trichloor azijnzuur en 0 99 gr. ijzer chloride (9 ml. 10% ijzer 

choride oplossing) en gedestilleerd water tot 100 ml. 

G.Jodium ringtest. 

Deze test is gevoelig en betrouwbaar. Giet een laag 10% jodium 

oplossing in alcohol op urine in een reageerbuis~ Een groene 

ring toont de aanwezigheid van gal aan. 
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Urobilinogeen en Urobiline. 

Urobilinogeen is kleurloos; Drabiline is zijn bruine oxidatieproduct. 

Als urine blijft staan, wordt urobilinogeen omgezet in urobiline. 

Tests op urobilinogeen moeten daarom uitgevoerd worden op vers ver

kregen urine. Wanneer tests uitgesteld moeten worden of een totale 

24-uurs uitscheiding gemeten moet worden, moet de urine opgevangen worden 

in een donkere fles die petroleum ether (voldoende om een laag aan 

de oppervlakte te vormen) en Na2 Co
3 

(5 gr. voor 24-uurs urine) bevat, 

en moet hij bewaard worden in een ijskast om de urobilinogeen 

te conserveren. 

® 
1. Urobilistix. 

De reagens strips bevatten p-dimeth ylamino benzal dehyde 

gestabiliseerd in een zuur buffer als het aktieve reagens. Gebruik 

vers verkregen urine zonder smetten of toevoegsels. 

Doop het reagensgeijied van de strip in de urine. Verwijder de strip 

en tik met een kant van de strip tegen de urine houder om de over

tollige urine te verwijderen. LeHs af na 60 sec. met behulp van 

de bijgevoegde kleurkaart. De kleurrange is dusdanig dat een 

acceptabele kwantitatieve meting mogelijk is. Porlobilinogeen en 

p-amino-salic~zuur reageren als urobilinogeen. 

Andere tests. 

Als getest wordt voor urobilinogeen of urebiline in de aanwezigheid 

van bilirubine sla dan de bilirubine neer met een paar ml. 10% 

CaC12 of BaC12 en filtreer. Het neerslag kan gebruikt worden voor 

de Harrison test; het filtraat kan gebruikt worden voor tests op 

urebiline of urobilinogeen. 

z.Urobilino~een (Ehrlich's test). 

Infecties aan de genitale en urineorganen verstoren deze test 

omdat onder deze omstandigheden "nitrieten" aanwezig zijn in de 

urine. Zowel "nitrieten" als gal veroorzaken een storende groene kleur. 

Sulfan amides en procaine zullen gele kleurreacties veroorzaken. 

Pyridium, indol, porfobilinogeen en p-aminosalicylzuur zullen een 

rose tot rode kleur veroorzaken die niet te onderscheiden valt 
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van de kleur veroorzaakt door urobilinogeen. Meng 10 ml. verse urine, 

gekoeld tot kamertemperatuur, en 1 ml. Ehrilich's in een reageer

buis, keer hem enige malen om en laat hem 5 min. staan. Een rose 

kleur is normaal; kersen- of donkerder rood geeft een abnormale 

hoeveelheid urobilinogeen aan. De test kan gebruikt worden als 

een semi-kwantitatieve bepaling wanneer de urine 1:10, 1:20, 1:30, 

1 :40, enz. verdund wordt. Kleur reacties zijn normaal in verdun

ningen tot 1 :20. 

3oEhrlich's reagens: 

Voeg 2,7, gr. para dimethylamine benzaldehyde toe aan 20 ml. 

geconcentraard hydrachloorzuur en 80 ml. water. 

4.Urobiline (Schlesin~er's test). 

Voeg, om urobilinogeen in urobiline om te zetten een paar druppels 

lugol's oplossing toe. Meng 10 ml. urine en 10 ml. verzadigde 

zink-acetaat-oplossing in alcohol, en filtreer in een droge 

reageerbuis. Abnormale hoeveelheden urobiline geven het filtraat 

een groene fluorescentie, die het best zichtbaar is tegen een 

donkere achtergrond, met de belichting aan de zijkant, of in zon

licht tegen een donkere achtergrond. De fluorescentie wordt 

duidelijker na een uur. 
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~o~f~slu~ 6 Een inleiding b~ die bepalingsmetheden waarb~ 

gebruik wordt gemaakt van electronenspectrometrie. 
(lit.1?) 

Illlleiding 

-Spectrometrie: Het detecteren en identificeren van atomen, ionen 

en moleculen door middel van hun vermogen electrom~gnetische 

straling te absorberen of te emitteren. 

-Het is mogel~ dat door absorptie of emissie van een foton een 

deeltje (electron, atoom, molecuul) van een energietoestand 

overgaat naar een andere energietoestand. 

De energie van het foton is vastgelegd door de frequentie

voorwaarde van Bohr: E = h).) 

ÁE = energieverschil tussen de hoge en de 

lage energietoestand van het deelt~e 

h = konstante van Planck. 

V - frequentie van de electramagnetische 

straling 

hl) = de energie van het foton 

-In de spectrometrie kunnen de volgende overgangen onderscheiden 

worden: 

1o electrenenovergangen a. van valentie-elektronen 

b. van de binnenste electrenen 

2. vibratieovergangen 

3. rotatieovergangen 

4. electronenspin- en kernspinovergangen 

-Elactronenovergangen van valentie-elektronen kunnen plaats vinden 

door absorptie of emissie van fotonen waarvan de golflengte in het 

ultraviolette en zichtbare deel van het spectrum liggen. 

De corresponderende spectrametrische bepalingsmethode wordt 

ultraviolet en zichtbare spectrometrie genoemd of electronen

spectrometrie; de golflengte van de geabsorbeerde of geëmitteerde 

fotonen b~ de andere genoemde overgangen liggen in andere delen 

van het spectrum. 

Ket golflengtegebied waarbij de overgangen van de valentie

cleetrenen plaatsvinden wordt als volgt onderverdeeld! 
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"het vacuum ultraviolet" 

"het (gewone) ultraviolet" 

"het zichtbare gebied" 

100-200 nm 

200-400 nm 

400-1000 nm 

-In de gecondenseerde fase vloeien de absorptiel~nen van verschil

lende overgangen samen tot een brede absorptieband (10-50 nm). 

-~e aangeslagen electrenentoestanden dissiperen in het algemeen 

hun energie stralingsloos. 

-Valentie electronen in een molecuul kunnen worden verdeeld in drie 

soorten: ~~~~-electronen(electronen van enkelvoudige bindingen). 

~1T,7T,..-electronen(electronen van meervoudige bindingen). 

1 n-electronen(electronen welke niet betrokken zijn bij 

de moleculaire binding). 

-De volgende valentie electronen overgangen in een molecuul kunnen 

onder absorptie van ultraviolet of zichtbaar licht plaatsvinden: 

a cr"""'a-tt (absorptie vindt plaats in"het vacuum ultraviolet"). 

b h ~ <r" (de golflengte waarbij de absorptie maximaal is ligt 

in het algemeen in"het vacuum ultraviolet"). 

c ~,._. rrtt (de golflengte waarbij de absorptie maximaal is ligt 

in"het gewone ultraviolet";meestal zwakke absorptie). 

d 1T-+TT ... (absorptie vindt plaats in het golflentegebied:200-600nm). 

e In bepaalde omstandigheden kan een electron overgaan van een 

molecuul naar een aangeslagen toestand van een naastliggend los

ge bonden molecuul (zo genaamde "charge transfer") .Absorptie vindt 

plaats in het zichtbare of ultraviolet gebied. 

f In bepaalde omstandigheden kunnen valentie electronen overgangen 

plaatsvinden in overgangsmetaalionen omgeven door bepaalde mole

culen(b.v.H2o;NH3),(zo genaamde "kristalveldsplitsing").Absorptie 

vindt plaats in het zichtbare of ultraviolet gebied. 

Wet van Lambert-Beer: 

In de electronenspectrometrie wordt veel gebruik gemaakt van de wet 

van Lambert-Beer.Bij de afleiding van deze wet wordt aangenomen dat 

zuiver monochromatisch licht loodrecht invalt op een oplossing. 
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Wet van Lambert-Beer: 

I I •10-{cl ook wel gebruikt in de vorm E = 
- 0 ' 

I intensiteit van het invallende licht. 

Io= intensiteit van het uittredende licht. 

1 _ dikte van de absorberende laag. 

c = concentratie van de absorberende stof. 

10
1 

I 
og -

Ia 
= E' cl • 

f = extinctiecoëfficiënt; is een funktie van de golflengte, deze 

funktie is specifiek voor een gegeven stof. 

E = extinctie. 

Mits de extincties additief zijn, is het voor het bepalen van de 

concentraties van n componenten in een mengsel in principe vol

doende de extinctie te meten bij n golflengten, met andere woor

den bij evenveel golflengten als er te bepalen componenten zijn. 

Afwijkingen van de wet van Lambert-Beer zijn talrijk en van veler

lei oorsprong,b.v.: 

1 De absorptie kan bij bepaalde stoffen afhankelijk zijn van de 

polarisatierichting van het licht,waardoor bij gebruik van on

gepolariseerd licht de wet van Lambert-Beer niet wordt opgevolgd. 

2 Bevindt de absorberende stof zich inhomogeen gedispergeerd(bolletje, 

kristal) in de oplossing, dan zal de extinctie lager zijn dan 

in een overeenkomstige homogene oplossing. 

Aan gedispergeerde deeltjes treedt verstroo1ng op. 

1 Ongewenste straling ten gevolge van onvolmaaktheid van de mono

chromator kan een meetfout introduceren. 

Meetfouten kunnen optreden ten gevolge van cuvetfouten 

2 Schijnbare afwijkingen van de wet kunnen optreden ten gevolge van 

chemische veranderingen tijdens de meting. 
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Meetmethode. 

Het optische gedeelte van de bij onze metingen gebruikte "Carry

model 14-Recording-Spectrophotometer" kan vereenvoudigd in een 

schema worden weergegeven: 

R 

~= Lichtweg s = Roterende Spiegel 
L = Lichtbron R - Referentiemonster 
p = Prisma M = Monster 
T = Tralie F = Fotobuis 
c = Chopper -- - Naar versterker en 

recorder 

Bij de door ons verrichte metingen werd door de recorder uitgezet: 

10
1 

I 
og -Io 

tegen À. 

I = intensiteit van het doorgelaten licht van het monster. 

10 = intensiteit van het doorgelaten licht van het referentie

monster. ( ook wel "blanco" genoemd). 

X= de golflengte van het licht,deze verliep bij de metingen 

continu van 650 tot 300 nm. 

10 I log T- is het verschil tussen de extmctie van het monster en 
J..O 

het referentiemonster. 
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Hoofdstuk 7 De verrichte pH-metingen 

Inleiding: 

De pH-metingen die wij verrichtten zijn bedoeld om: 

1e Vast te stellen welke moeilijkheden zich voordoen hij het verrichten 

van doorzichtmetingen aan urines. Na te gaan welke oplossingen 

er voor deze moeilijkheden zijn. Na te gaan of de gebruikte bepalinga

methode in principe geschikt is voor mechanisering. 

2e Kennis te vergaren die ook bij, eventueel in later stadium te 

verrichten, reflectei-metingen aan "Labstix" van belf;ing kan zijn. 
- ' 

- Uit de "volledige urine" bepalingen hebben we de pH gekozen omdàt: 
I 

1e Monsters met een bepaalde pH makkelijk te prepareren zijn~ 

2e De pH van een monster eenvoudig te meten is me~een pH-elec~rode • 

.2!:_ De gebruikte reagentia, die ook op de "Labstix'' voorkomen, 

makkelijk verkrijgbaar zijn. 

- De reagentia broomthymolblauw en methylrood zijn als volgt geprepareerd: 

Er werden verzadigde oplossingen gemaakt van de reagenti~ in alcohol. 

Deze oplossingen werden met alcohol 10 maal verdund. 

De orde van grootte van de concentratie van de reagentia in een monster 

is: 10-4gmol/liter, (waarbij is uitgegaan van 24 druppels ~ o,6 ml. 

van bovengenoemde reagens-oplossing toegevoegd aan 20 ml monster). 

- Broomthymolblauw als pH-indicator (Zie ook voorafgaande hoofdstuk en 

lit.18): 

Het broomthymolblauw molecuul is in oplossing als volgt gedissocieerd: 

HI '!::f. I- + It. 
n n 

De I concentratie is groot bij hoge pH's en klein bij lage pH's. 
n 

De BI concentratie is groot bij lage pH's en klein bij hoge pH's. 
n 

Het broomthymolblauw molecuul bevat (vermoedelijk) een TT- electronen-

binding. Door absorptie van een foton (met golflengte in het zichtbare 

gebied) kan eenrr~rr*electronenovergang plaatsvinden. Om een dergelijke 

overgang tot Gtand te brengen hoeft bij een molecuul in de niet gedis

socieerde vorm (HI
11

) minder energie geabsorbeerd te worden( een foton met 

een grotere golflengte) dan bij een gedissocieerd molecuul (I-+ H+); 
n 

aangezien de extinctie evenredig is met de concentratie van de absor-

berende stof en de Hin en I concentraties als bovenstaand beschreven n 

varieren met de pH, zal de vorm van de extinctie bij hoge pH's ander~ 

zijn dan bij lage pH's. 

Methylrood is een soortgelijke indicator. 
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Metingen 

Water 

Allereerst werden de volgende metingen verricht: 

1.bepaalde hoeveelheden az~nzuur en/of natriumhydroxide werden 

toegevoegd aan gedestilleerd water. 

2 .De extincties van deze oplossingen werden gemeten in het 

gebied van 300-650 nm. Als blanco werd gedestilleerd water 

gebruikt. Er werden 10 mm cuvetten gebruikt. 

Uit deze metingen bleek dat azijnzuur en/of natriumhydroxide 

opgelost in gedestilleerd water geen met onze meetmethode 

meetbare absorptie veroorzaken in het 300-650 nm golflengtegebied. 

Door het toevoegen van az~nzuur en natriumhydroxide (de geschatte 

concentraties liggen in de orde van grootte: 10-1 gmol/1) aan 

gedestilleerd water werden oplossingen gemaakt van verschillende pH.· 

De pH werd gemeten met behulp van een pH-elektrode. 

Deze oplossingen werden gekleurd met behulp van indikatoren. 

Achtereenvolgens werden 8, 24 en 40 druppels methylrood, 

broomthymolblauw en beide toegevoegd aan 20 ml van de oplossing. 

Hierna werd steeds weer de pH gemeten. Van deze monsters werden 

op een dubbelstraals spectrofotometer de extinctiekrommen<met als blanco gedes
tilleerd water) 

bepaald met licht waarvan de golflengte varieerde van 300 nm 

tot 650 nm. 

Deelt men b~ twee extinctiekrommen, gemeten aan genoemde oplossingen 

met gelijke PH maar met verschillende hoeveelheden toegevoegde 

indikator, de extincties bij é~n golflengte op elkaar, dan geeft 

dit, als de wet van Lambert-Beer ook voor indikatoren opgaat, 

juist de verhouding van de concentraties indikator.(grafiek 1) 

(NB. de onnauwkeurigheid in deze grafieken is vertikaal ~0,2 

voor kleine extincties en ~0,03 voor grote extincties, 

horizontaal is hU ~1 nm) 

Voor hoge PH's vertoont dè extinctiekromme van broomthymolblauw 

een top bij :_617 nm en voor lage PH's b~ :_433 nm. Methylrood 

vertoont bij hoge PH's een top b~ !433 nm en voor lage PH's 

bij !525 nm. In grafiek 2 staan de extincties uitgezet bij deze 

golflengtes als functie van de PH.,Trekken we voor iedere PH 

de extinctie bij !525 nm af van de extinctie bij ::.617 nm en 

zetten we deze verschillen uit tegen de PH, dan kr~gen we grafiek 3. 
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Deze heeft van pH 4,5 tot pH 8,5 een redelijk lineair verloop. 

Dit lineaire stuk hebben we nogmaals zo nauwkeurig mogelijk 

nagemeten. Grafiek 4 toont het resultaat. 

Heldere en troebele urines 

Dezelfde procedure als voor het water werd gevolgd bij de heldere 

en troebele urines met het verschil dat voor de urines in de 

spectrofotometer, die voor de metingen werd gebruikt, urine in plaats 

van water als blanco fungeerde. Dit om de invloed van de kleur 

en eventuele treeheling van de urines zo veel mogelijk teniet te 

doen. 

Tekenen we nu weer de grafieken waarin we de extincties bij 

bepaAlde golflengtes uitzetten tegen de PH, dan vinden we geen 

vloeiende krommen. Bij troebele urines hangt de extinctie af 

van de tijd. Doen we, zonder de cuvetten te schudden, de meting 

nogmaals, dan blijkt de hele kromme gezakt te zijn, zodat we dan 

bij dezelfde PH meerdere punten vinden. Door het schudden van 

het monster en het blanco gaat de gehele kromme weer omhoog. 

Trekken we echter, juist als bij het water, de extincties bij 

verschillende golflengtes en bij dezelfde PH af, dan wordt hier 

grotendeels voor gecompenseerd, en vinden we weer een kromme met 

een redelijk lineair stuk (grafiek 5). 

Bij het meten van rode troebele urines hadden we de moeilijkheid 

dat de extinctie gedeeltelijk onder het nulniveau lag, gedeeltelijk 

erboven. 

•rroe bele urines 

Om de invloed van de troebeling te leren kennen werden de 

volgende metingen uitgevoerd: een gedeelte van de troebele 

urinemonsters werd gecentrifugeerd. Zowel van de gecentrifugeerde 

urines als van de troebele werd de PH bepaald. Dit om te bepalen 

of de troebeling invloed heeft op de uitslag van de PH-meter. 

De troebele en gecentrifugeerde urines werden gekleurd met 

methylrood en broomthymolblauw en dezen werden doorgemeten 

in de spectrofotometer met respectievel~k een troebele en een 

gecentrifugeerde urine als blanco. Dit om de aldus verkregen 

extinctiekrommen te vergel~ken. 

DP urines werden verkregen vnn het St. Josephziekenhuis 

te Eindhoven. 



- 100 -

De troebele omgekleurde urine werd ook gemeten tegen de gecentrifugeerde 

urine om de golflengteafhankelijkheid van de troebeling te bepalen. 

Konklusies. 

1. De wet van Lambert-Beer gaat ook voor de door ons gebruikte indikatoren 

op. 

2. Met de gebruikte indikatoren en meetmethode wordt in het gebied van 

pH's 4,5 tot pH 8,5 een konstante helling verkregen na het verwerken 

van de doorzichtm$tingen aan water (zie grafieken 3 en 4). De helling 

in deze grafieken is voldoende groot om de vereiste nauwkeurigheid 

(+ 0,5 pH) te bereiken m·~t de doorzichtmeetmethode. 

3. Mits we urine als blanco nemen, geldt dit ook voor de meeste urines. 

4. De pH-elektrode bleek niet gevoelig voor de aanwezigheid van troebeling 

in de urine. 

5. De pi! van de urines verandert niet na centrifugeren (behalve bij een 

enkele rode urine). 

6. De metingen zijn gevoelig voor veranderingen van de indikatoren. Men 

mag de indikatoren niet te lang open aan de lucht laten staan daar dan 

het oplosmiddel van de indikatoren verdampt en hun concentraties worden 

verhoogd. 

7. Metingen met heldere urines en water reproduceren goed, troebele urines 

niet ten gevolge van bezinken van de troebeling. Op het verschil der 

extincties heeft dit neerslaan echter nauwelijks invloed. 

8. Aangezien voor een aantal urines de extinctie, gemeten met water als 

blanco, in het zichtbare gebied erg groot is (vooral bij troebele 

urines) en de extinctie als funktie van de golflengte sterk varieert, 

hebben we afgezien van metingen met water als blanco om de pH te bepalen. 

9. Bij de urines wanrnan wij gezeten hebben, bleek het toevoegen van de 

indikatoren slechts een geringe verandering van de pH tot gevolg te 

hebben. Het lijkt wenselijk de pH verandering bij een groot aantal 

Hlecht gebufferde urines te meten. 



1,6:. 
I 

)J~ 
i 
i 
i 

I 

~----'" 

I 
I / 

1',o3 
i 

l,ó6 

;.;"J 

. ",,-

"":,, 
•, 
;.; 

" ,, "" ... '-, 

'<.,; 

.,-

~ 

" . .:: .. 
\.. 

~-

' ~ "-'\" 
'-
"' 

·<~ .. 

:.. 

" 
3>-
..;..• 

,, 
, .... 

~ 
~-

~' 
"' ;....:... 
'\ 
~ 
~ 
~ 

_, 

'-

~ 
~ 

'·' ~ . 

' "'!~ 
'<~' 

'T 

.,., 
~ 

""" " 

~ 'ö ..,.__ 
.... "'-.. 
~.' 
)· 
~' 

~ <'\ 

i' 

~ 
('~ .... ~ 
"""-.. 

~~ 
c;J 

} . 'i 
!» 

~ 

0. H:l . - ,..; ..... 
·~ (J 

1 ~ ::;. 
~ 

' 
'.?> 
~ c,· 
'l 

~ 
...:. 

";;.. 

'~ 
.:--

~ 
' 

.i 
~-. .... 
~- 0 . 
~ -I. 

' 

~ 
..... 
\. 

~ 

" ~-
~ 

R ;;. 
"i7 

~ ,·" 

' ~ , .... 

"-· (11 



3 

A 1:6'1 nm 
s ZSlS 11m 
o ± lf3-'3 l)m 

Ao- I ·;·; 
tS (1)@:!17-J rcc:.~._·e;..:'fl ;,)(. ,feré.>~ 

Jo 

"PH-



t,---------------------------------------------------~ 

U/il.~·-3/: u;c~~nc/;e_ ~j/ .:k tf:;rv 11 »? - 9.XIo?{ /1e .6j' ± 52 s-/Jn? 

2 (/ t:lr"'WX"h ;t,ocm/,h_:;'?''-'1 /3~?aa-' + 
Á.'-1 clr"///Ph ':>:'cJ;t/.}'/;""<·c.c/ ~~ ::lo .m/ w.;./ei/' 

-- _.@o-
AE -
o,S @ .:: 1/óJ/t"( t 'et=)'~:·lt ,;//C/,/.c'.,kr• 

-----
1 10 



2 L; :/r-o/y-r-/." 

2 ~~ c:!l/'tptyw'> 

CA'/,"!C~C ~f' ..:i f/ /747 - C'Jf ~~léht:: 

,6;"!/C'/?t /7•:1-?c·/j//...)~ttt. · -t' 

/?Je/Ay;:·&cc/ 111 :?C> n?Ç 1-{/.;>),o.,. 

q5r---------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

+ 
A Ei 

-

-
~$~--------------t---------------~--------------~--------------~--------------~--------------~--~ ~ 5 ; 3 

'PH-

~ 

0 
-+=-
1 



Ul"'/k.?8/: e-{/nc/;e._ .bj' :t:. b/ IJnl - g_.r:/mc/te hj/ :t. ,Ç2.-:;-nn? 

)t; clrr/eh .6/~/(}m/1"7/Ht:-/&hn#' -t 

'N1 c/rt-ftl't-/~ me//7/roc.// ;'." Qo 1'7117 
urn:1e 

(})=IJ;} lot> t/C 7'? /-7 I /lel i :)h, Y 

11 ~ jp;{A~/t' ttro1e U/';;?4J 

·v~ .-y;,ko/ie"' <?~ t/2~ c: r.;./1:,/ 4. 
~f~---------------------U~--~~~--~~~--~~~~---'~~--~~--~--~----------~~~~~----~~~----------~ 

t 
AE 

H 

-
--

-~5~--------------~---------------L----------------~--------------~--------------~~--------------~__J 
3 s 6 9 

"PH-

~ 

0 
\J1 



- 106 -

Hoofdstuk 8. De verrichte glucose metingen: 

De glucose-metingen, die wij verrichten, zijn bedoeld om na te gaan 

hoe doorzichtmetingen aan urines verlopen bij een meer gecompliceerde 

methode dan de pH·.metingen nl. een die gebruik maakt van enzymen. 

Enzymen zijn eiwitten, die de functie van katalysator vervullen, 

inzymen beÏnvloeden maar één reactie of één groep reacties en 

zijn dus specifieke katalysatoren. In tegenstelling tot andere stoffen, 

is het voor enzymen onmogelijk de concentratie te bepalen. Enzymen 

zijn eiwitten; door het ontbreken van methoden om hen van de vele 

andere eiwitten te isoleren, kunnen ze niet worden bepaald. In plaats 

van de concentratie wordt daarom de activiteit bepaald, waarbij 

een evenredig verband tussen beide grootheden wordt veronderstelt. 

Deze activiteit wordt uitgedrukt in verschillende grootheden, 

die alle het weergeven van een verandering per tijdseenheid gemeen 

hebben. Er wordt naar gestreefd voor alle enzymen eenzelfde een

heid te gebruiken. Deze internationale eenheid wordt als volgt 

gedefinieerd: 

Een eenheid (U = unit) van een enzym is die hoeveelheid enzym, 

die onder wèlomschreven omstandigheden de omzetting van 

1 pmol substraat per minuut bewerkstelligt (lit.2Q) 

(Het substraat is het mengsel van stoffen dat aan de reactie deelneemt) 

Om kennis te vergaren, die ook bij reflectiemetingen aan 

"Labstix" van belang kan zijn, hebben wij dezelfde enzymen gekozen 

als waarmee deze teststrips zijn geÏmpregneerd. Wij gebruikten 

een mengsel van glucoseoxydase (1,5 U/mg.), peroxydase (50 U/mg.), 

een buffer en o-tolidinedichloride, een stof die bij oxydatie 

blauw wordt. 

Is er glucose in de urine aanwezig, dan wordt uit glucose 

gluconzuur gevormd door het enzym glucoseoxydase. Hierbij wordt zuur

stof verbruikt en ontstaat waterstof-peroxyde (1). 

Het waterstofperoxydekan in aanwezigheid van het enzym peroxydase 

tolidine oxyderen, waarbij tolidine-blauw ontstaat (2). 

1 Glucose 0 glucoseoxydase 1 H 0 • + 2 • g uconzuur + 2 2 

2. H
2 

0
2 

+ o-tolidine peroxydase 'tolidine-blauw' + H
2 

0 
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Wat de suiker betreft is deze gecombineerde reactie volledig specifiek 

voor glucose. Hij is gevoelig genoeg om geringe verhogingen van de 

concentratie van deze stof in de urine aan te tonen. 

In het tweede deel van de reactie kunnen storingen optreden: 

fout positieve reacties komen voor bij verontreiniging van de urine 

met oxydatiemiddelen (uit urinepotten), die bij afwezigheid van 

glucose tolidine kunnen oxyderen; fout negatieve reacties komen voor 

bij aanwezigheid van reductiemiddelen, die het gevormde waterstof

peroxyde reduceren (ascorbinezuur, na gebruik van grote hoeveelheden 

van dit vitamine). 

Het samenstellen van het reagens. 

Door onvolkomenheden van de in de literatuur voorkomende 

bereidingsvoorschriften, waren wij genoodzaakt zelf een zo goed 

mogelijke samenstelling van het reagens te zoeken. 

Het reagens moet maximaal 2% glucoseoplossing kunnen aantonen. 

Dit betekent, dat we minstens evenveel o-tolidinemoleculen in de 

oplossing moeten hebben als glucosemoleculen in een 2%-oplossing, 

bij een 1:1 verhouding tussen monster en reagens. De berekende hoeveel

heid o-tolidine was ongeveer 10 x zoveel als die vermeld wordt in 

het bereidingavoorschrift van lit.22. Om die reden werd ook 10 x zoveel 

glucoseoxidase toegevoegd dan vermeld staat in dit bereidingsvoor

schrift. Wij kozen de hoeveelheid peroxidase zo groot dat de 

verhouding van de hoeveelheden glucoseoxydase en peroxydase gelijk was 

aan de verhouding van hun activiteiten. Tenslotte werd trisbuffer 

met een pH7,5 toegevoegd, hetgeen werd voorgeschreven in lit.21. 

Tabel 1 geeft de samenstelling van dit eerste reagens (W1) en de 

volgende. 



Tabel 1 ingrediënten per 100 ml. reagens. 

reagens o-tolidine glucose- peroxidase glycerine water buffer buffer pH gefil-

(gr) oxidase u 
(gr) (ml) (ml) (gr) (M) treerd 

(gr) 1,5mg 50 Ujmg. * 

VI 1 1 '2 o,8 o,o4 0 100 0,54T 0,045 3,8 niet 
direct 

w 2 1 '2 o,8 o,o4 40 60 0,3 T 0,025 3,9 ja 

w 3 0,5 0,8 o,o4 25 75 0,36 T 0,03 4,7 ja 

w 4 o, 1 0,8 0,04 25 75 0,36 T 0,03 variabel ja 

w 5 o, 1 o,B o,o4 25 75 21,3 A 1,5 4,82 ja 

w 6 o, 1 o,B 0,04 25 75 21,3 A 1,5 4,86 ja 

* T. Trisbuffer 

A. Azijnzuur plus na~rium acetaat 
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Om de volgende redenen voldeed het eerste reagens niet: 

1. Het buffer had een PH 7, 5, het reagens echter een veel lager pH, 

nl. 3,8. 

2. TGevoegen van meer trisbuffer werd bemoeilijkt door de vorming van 

een troebeling bij geringe buffertoename. 

3. Verzadiginga-metingen bleken niet mogelijk omdat de extinctie zelfs 

bij een concentratie glucose in water van 0,1% boven de 2 steeg. 

(Verhouding monster tot reagens was bij deze metingen 1:1). 

De meetmethode en verwerking van de resultaten. 

De geoxideerde orthotolidine vertoont een top in zijn extinctie 

bij 629 nrn. Deze top stijgt gedurende de reactie boven extinctie 2, 

bij een verhouding monster tot reagens gelijk aan 1~1. Verdunnen 

van het reagens om de top lager te krijgen, verlaagt de reactie

snelheid. 

Daarom besloten we tot de volgende meetmethode: 

De spectrometer werd vast ingesteld op 629 nm. Met behulp van een spuit 

werd reagens en een glucoseoplossing in de verhouding 1:1 in een 

5 mm. cuvet gespoten. Deze cuvet werd in de spectrometer geplaats met 

als blanco een 5 mm. cuvet gevuld met gedestilleerd water en 

reagens in de verhouding 1:1. 15 Seconden na inspuiting werd de 

spectrometer gestar\.De schrijver van de spectrometer tekende het 

verloop van de extinctie bij 629 nm. als functie van de tijd. 

Dit verloop is in het begin lineair. In het verdere onderzoek hebben 

we dan ook steeds met de richtingscoëfficiënt van deze rechte gewerkt. 

Grafiek 6 laat het verloop van deze helling zien als functie van de 

concentratie glucose van de gebruikte monsters voor het reagens W 1. 

De concentratie orthotolidinedichloride in het reagens. 

Het feit dat de PH van het reagens zoveel verschilde van die van 

het buffer weten wij aan het o-tolidinedichloride, dat zelf, in oplossing, 

een lage PH heeft. Tevens is van alle in het reagens voorkomende stoffen, 
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o-tolidinedichloride het slechts oplosbaar, zodat ook de troebeling 

bij toevoeging van trisbuffer door hem veroorzaakt zou kunnen 

worden. Daar in diverse handboeken (o.a. Richterich, lit. 21 ) 

glycerine wordt toegevoegd, om het reagens stabiel te maken, 

voegden wij aan ons volgende reagens (W2, zie tabel 1 ) 40 ml. 

glycerine per 100 ml. reagens toe. Ook nu kon slechts 0,3 gr. 

tris per 100 ml. toegevoegd worden zonder dat het reagens troebel 

werd. Het reagens werd iets trager (vgl. grafiek 6 en 7 ), verder 

waren zijn eigenschappen gelijk. Met dit reagens werden tevens de 

eerste glucoseoplossingen in urine doorgemeten. Wij prepareerd~ 

de monsters door bij urine, die zelf geen glucose bevatte, 

glucose in diverse concentraties toe te voegen. Geen glucose 

betekende bij ons: geen merkbare uitslag van de recorder bij ge

bruik van de urine met reagens als monster in de spectrometer. 

Grafiek7laat zien dat de richtingscoëfficiënten bij de urinemonsters 

beduidend lager liggen dan bij de watermonsters. 

Om de pH omhoog te krijgen en tevens de troebeling te verminderen 

(die wel voor ieder reagens werd afgefiltreerd), bevatte het volgende 

reagens (W3) minder orthotolidinedichloride (zie tabel 1 ). 

De pH van W3 was 0,8 pH eenheid hoger dan de pH van W2, bij de

zelfde toegevoegde hoeveelheid tris. Met W3 werden weer diverse 

glucosemonsters doorgemeten (zie grafiek 8 ). Dit reagens was aan

zienlijk sneller dan de vorigen en was ook niet zo troebel voor de 

filtratie. De hellingen gemeten voor een glucosepercentage met W3 zijn 

~ 3 maal zo groot als die bij W2 voor hetzelfde glucosepercentage 

gemeten werden. 

Ook bij dit reagens lagen de hellingen gemeten voor glucoseoplossingen 

in urine aanzienlijk lager dan die voor glucoseoplossingen in water 

gemeten werden. 

De verhouding reagens - monster. 

Het verschil in hellingen tussen glucoseoplossingen in water en die 

in urine wordt waarschijnlijk veroorzaakt door zgn. remmende stoffen 

in de urine. Wij kunnen hun invloed verminderen door minder aan het 

reagens toe te voegen. Deze verlaging van de hoeveelheid monster leidt 

natuurlijk ook tot verlaging van de reactiesnelheid. Uit tabel 2 blijkt 

dat het verschil in richtingscoëfficiënten sneller kleiner wordt dan de 
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richtingscoëfficiënten zelf. Bij een verdunning monster - reagens 

1 op 50 is de helling van de 0,3% glucoseoplossing in urine ver

mindert tot 15% van de waarde die hij had bij een mengverhouding 

1:1. Het verschil is echter nog maar 3% van de verschilwaarde 

bij mengverhouding 1:1. 

Tabel 2 voor een glucoseoplossing van 0,3%. 

mengverh. 1 : 1 1 :5 1:17 1:34 1:50 

water 

ÄE I min. 
2,74 2,21 0,86 o,48 0,29 

urine 1,78 o,89 0,70 0,41 0,26 
.ÓE I min. 

Verschil 0,96 1,32 o, 16 0,07 0,03 

urine 100% 50% 40% 23% 15% 

helling % 
;-

Verschil % 100% 140% 17% 8% 3% 

Ad regel 1: de verschillende mengverhoudingen monster- reagens. 

Ad regel 2: de richtingscoëfficiënten (extinctieverandering 

per min.) voor een glucoseoplossing in urine bij de 

diverse mengverhoudingen. 

Ad regel 3: idem, maar dan voor oplossing in urine. 

Ad regel 4: het verschil tussen de hellingen voor water en 

voor urine. 

Ad regel 5: de helling voor oplossingen in urine in procenten 

van de helling bij een mengverhouding 1:1. 
Ad regel 6: het verschil in procenten van het verschil bij 

mengverhouding 1:1. 

Voor de men~verhouding 1:50, hebben wij diverse glucoseoplossingen 

( van 0,1 tot 2%, zowel in water als in urine) doorgemeten. In 

grafiek 9 zijn de resultaten van deze metingen uitgezeto Het 

verschil in hellingen tussen de water en de urineoplossingen is 

inderdaad verminderd. Een bijkomend resultaat is dat waar wij voor

heen krommen maten, we nu rechten vinden. 
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De optimale pH. 

De vermindering van de concentratie orthotolidine zou de 

reactiesnelheid moeten verminderen, (vermindering van de concentratie 

van de deelnemende componenten, leidt tot verlaging van de reactie

snelheid). De reactiesnelheid blijkt echter verhoogd te worden. 

Het vermoeden groeide dat dit veroorzaakt werd door stijging van de pH. 

Dit leide tot twee vragen: 

1. Is er een optimum pH voor onze reactie? 

2. Is er een buffer, dat zijn werking heeft rond die pH? 

Om achter het antwoord op vraag 1 te komen, hebben we reagens W4 

gemaakt, gelijk aan W3, behalve in zijn hoeveelheid orthotolidine 

(zie tabel 1 ). 

Wij hebben de hellingen bepaald voor glucoseoplossingen van 

0,7% en 1,6% in water, bij een pH lopend van 4 tot 6 
(grafiek 10 ) • 

De verschillende pH's werden ingesteld door toevoeging van HCl. 

De grafiek laat zien, dat voor een pH van ! 4,9 de reactiesnel

heid het grootst is. 

Een buffer, dat zijn werking heeft rond deze pH is het 

buffer bestaande uit azijnzuur en natriumacetaat in de 

verhouding 1:1 (pH van dit buffer 4,75). 
De volgende twee reagentia, die wij maakten, bevatten elk 1,5 M 

natrium acetaat en azijnzuur. 

De reagentia kregen hierdoor pH-waarden van respectievelijk 

W5 4,82 en W6 4,86. De buffering was voldoende, afwijkingen, 

door toevoeging van water of urinemonsters, bedroegen slechts 

enige hondersten pH - eenheden. 
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Reagentia W5 en W6 

Mrt ltet reagens ~5 werd begonnen de gewone serie glucose oploss~ngen 

door t<~ meten. Al p;nuw bleek dit reag•~lHi :;";ich anders te gedragen dan 

de vorigen, in zoverre dat er, zelfs bij de glucose oplossingen in water, 

verzadiging werd waargenomen. Bij het verwijderen van de cuvet uit de 

spectrometer bleek dat bij de luchtbel in de cuvet de verkleuring 

normaal verderging. Zuurstoftekort in het reagens zou hier een verkla

ring voor kunnen zijn. Wij besloten de meting voor het glucose percen

tage 1,6 te herhalen nadat we eerGt, voor ongeveer 5 min., zuurstof 

door het reagens in de cuvet hadden gevoerd. Hierdoor viel de verzadi

ging inderdaad later en bovendien bleek de helling groter geworden 

(?..ie grafiek I I). 

Om meer zuurstof in het reagens te te krijgen voerden we het een 

nacht aan de open lucht. Na afloop bleek het reagens weer troebel. 

Na filtratie maten we de volledig grafiek helling tegen % glucose, 

zowel voor water als urine (grafiek 11). 

De volledige curve blijkt nu lager te liggen dan de curve die de 

vorige dag gemeten werd ( ? punten ). Nel zijn beide curven weer 

rechten door nul. Er trad nog steeds verzadiging op. 

Reagens W6 werd op dezelfde wijze geprepareerd als reagens W5. Nu 

roerden we hem slechts een middag aan de open lucht. 

Grafiek I~ laat het resultaat van de metingen met dit reagens zien. 

Ook dit reagens vertoonde verzadigin~, maar het doorvoeren van zuur

stof deed hier de helling niet tot nauwelijks toenemen. 

Om te kijken of we i0ts aan de, eventueel aanwezige, remmende stof

fen konden lL)en, werden enige glucose oplossingen in urine een 

nacht lang gedeioniseerd. Een stijginc van de hellingen was het 

gevolg. 
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Opmerkingen en konklusi~s. 

Bij de verzadiging valt het volgende op te merken: 

Er is bij de verkleuring van het reagens sprake van twee "reacties". 

1e de omzetting van tolidine in "tolidine-blauw" 

e 
2 de ontkleurine; van 11 tolidine-blauw". 

De tweede reactie blijkt sneller te Eaan naarmate de pH groter wordt, 

zodat bij hoge pH er nauwelijks kleurvorming optreedt. 

Bij de luchtbel in 'ie cuvet gaat de verkleuring naar"tolidine-blauw" 

vaak langer door. Vullen wij de luchtbel met stikstof, dan treedt dit 

verRchijnsel niet op. 

Bij de glucose-oplossingen in urine valt de top bij verzadiging mee

stal onder extinctie 2, dwz. hij 10 voor ons meetbaar. Bij de reagentia 

W5 en W6 treedt dit verschijnsel ook op bij de glucoseoplossingen in 

water. 

Er kunnen dus drie soorten verzadiging optreden: 

1e Verzadiging doordat de glucose opraakt. 

Deze veroorzaakt bij 629 mm. een top met een extinctie boven 

de twee (mits glucosegehalte > 9,1%) 

2è Door remmende stoffen kan het hlauw worden van de o-tolidine 

zo Jangzaam gaan dat de ontkleuring na zekere tijd sneller gaat. 

36 Er kan een ?.Uurstoftekort ontstaan, waardoor de reactie stopt. 

Bij het verschil tusRen de hellingen voor glucoseoplossingen in water 

en in urine v•lt op te merken: 

Voor de urines, die wij doorgemeten hebben, waren de hellingen 

altijd kleiner dan die van water, bij het zelfde glucosegehalte. 

Het verschil tusseh de water- en urinekrommen was bij onze metingen 

steens ongeveer even groot. 

AlR wij pas aangemaakta glucosemonsters doormaten ~eheurde het soms dat 

voor PPn percentage glucose de hélling buiten de curve lag (te hoog of 

tP laag). Maten wij dezelfde curve nop:maals met de zelfde glucoseoplos

~:ingen, maar dan een dag later, clan lag hij wel op de curve. 

llaar gllh~oseoxydase, alleen reageert met ,8-d-gluc:n~of;e t weten wij dit 

ven>chijnsel aan het nog niet ingesteld zijn van het'''ctf:.,B-evenwicht. 
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·;n j gebruikten per bepaling 1, 7 ml reagens. 

De kosten per bepaling aan reagentia schatten wij op + 15 ct. 

Bij verdunning monster-reagens gelijk aan 1:50 is voor het gros van 

urinos eon redelijk lineair verloop in zijn helling-glucose percen

ta~e-curve mogelijk. De helling i~ voldoende groot. 

t)f rleze metingen ook reproduceerhaar zjjn voor pathologische urines 

(voora1 erg troebele) moet nog wordPn nagegaan. 

Danr wij niet de verzadigingshoogte meten maar de helling is de 

reactietijd kort. Hij verzadigingametingen is de reactietijd + half 

uur, bij de hellingmeetmethode ~ 2 min. 

Door het meten bij constante golflengte is gebruik van een fotometer 

mogelijk. 
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_....._,_._, 

"Volledige urine 11 bepalingen Gangbare bepalingsmethode Opmerkingen 

1. soortelijk gewicht dompelaar of refractometer 

2. FH stick 

3. eiwit stick Indien positief dan vo1gt een bezinkings-
proef voor totaal eiwit: Esbach-bepaling 

4. glucose stick Indien positief dan wordt glucose 
kwantitatief gemeten met een polarimeter 

5. ketonen stick of Acetest-tablet 

6. occult bloed stick 

7. bilirubine stick of natte chemie 

8. urebiline natte chemie Binnenkort ook met stick te bepalen. 
Indien positief dan wordt urobilinogeen 
bepaald: 

9. sedimenten met microscoop twintigtal verschillende komponenten 
kunnen voorkomen 

~ 10. kleur en troebeling visueel Wordt soms op uitslagformulier vermeld 
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Bjjlage 2 

Informatie op de huidige uitslagformulieren van de kwalitatieve 

urine bepalingen. 

-Afdruk van patiëntplaatje (informatie-inhoud zie 'lliolgende pag.) 

of pat. naam + voorletters, evt. behandelend specialist, 

evt. diabeticus, mogelijk nog andere informatie. 

-Naam van de aangevraagde bepalingen (aangekruist), met daarvoor 

een kode. 

-Soort monster (aangekruist): 2 = urine. 

-Datum. 

-Aanvraagnummer (voorgedrukt). 

-In geval van aanvraag van afdeling: afdeling (voorgedrukt) 

In geval van aanvraag van poli~ poli-klin. (voorgedrukt). 

-Uitslagen van de op de afdeling!verrichte bepalingen. 

-Uitslagen van de 'n het laboratorium verrichte bepalingen 

(voor zover ze anders zijn dan de uitslagen van de op de 

afdeling verrichte bepalingen. 

-Evt. 'Esbach volgt'. 

Informatie op de uitslagetiketten van de andere bepalingen. 

-Patiënt-nummer. 

-Patiënt-naam + voorletters. 

-Datum (van het aanvraagformulier). 

-Naam van behandelend specialist (bij poli-aanvragen). 

-Naam van de bepalingen. 

-Soort monster. 

-Aanvraagnummer. 

-Naam van de afdeling (behalve blj poli ) • 

-Uitslagen (uitslag, eenheid, abnormaal, extreem). 

Indeling: 

datmm soort monster mnstr.nummer 

-uitslagen (abnormaal/extreem)-naam v.d.bepalingen-eenheden 

achternaam achternaam + voorletters 

afdeling (evt. naam specialist) 
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Vervolg B~lage 2 

Informatie op patiëntElaatje 

patiëntnummer geslacht geboortedatum burgelijke sta:Jt 

naam + voornaam + voorletter(s) 

adres 

woonplaats 

betalende instantie 

Cbeh. specialist klasse afdeling opname datum) 

huisarts (godsdienst + parochie) 

(evt. contactadres,tel. nr.) 

regel voor extra informatie b.v. diabeticus 

De tus<3en haakjes staande regels gelden alleen voor klinische 

pati~nten. Er is verschil tussen een poliklinisch plaatje 

(dat de patiënt meeneemt) en een ldinisch plaatje dat gemaakt 

wordt bij de opname van de patiënt en in het ziekenhuis blijft. 
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U\ilage 4 

Het klinisch chemisch laboratorium van het St. Elisabeth-ziel-;.enhuia te 

Tilburg. 

Iedere patient die te rnaken l\:rijgt met hetzij he.t St. Elisabath-ziekenhuis 

hetzij het Maria-ziekenhuis krijgt een patient~identificatieplaatje, waarop 

o.a. het patient-identificatienurnrner. De tegelijkertijd met het ~ken van 

het plaatje verkregen ponskaarten worden in het computersysteem gevoerd. 

Zo wordt een on-line patientenbestand (nu 70.000 patienten) opgébouwd. 

De patientgegevens zijn toegankelijk via o.m. het patient-identificatienummer. 

Indien een arts bepalingen op het klinisch chemisch laboratorium wil laten 

uitvoeren, kruist hij de bepalingen aan op een aanvraagformulier. Op dit 

aanvraagbriefje wordt ook een afdruk gemaakt van het patientenplaatje. 

Ieder aanvraagform~lier heeft een nummer (van 6 cijfers). Met dit nummer 

wordt ook het monster geïdentificeerd. Aan de achterzijde zijn 4 zelf

klevende 11 prirnaire" etiketten bevestigd, waarop hetzelfde nummer gedrukt 

is. Drie van deze etiketten zijn identiek; 1 is iets afwijkend doordat 

het etiketje gearceerd is. Bij de monsterneming wordt nu het gearceerde 

etiketje van het aanvraagbriefje verwijderd en op de monsterhouder geplakt; 

aldus wordt het monster geïdentificeerd. Per monster een etiketje en dus 

per monster een aanvraagbriefje. 

Bij binnenkomst in het laboratorium van de aanvraagformulieren wordt het 

patient-identificatier•ummer, het monsternummer, de_aangevraagde bepalingen 

en andere gegevens aan de computer doorgegeven. De analist en computer 

voeren onder meer de volgende controles uit: na het intypen van het 

patient-identificatienu~ner controleert de computer of dit nummer wel 

bestarulbaar is (een elf-voud iG) en drukt daarna de bijbehorende patient

naam af. De analist controleert of dit dezelfde naam is als op het aanvraag

formulier. De computer controleert ook of het monsternummer bestaanbaar is 

(een elf-voud is). Via het ingetypte patient-identificatienummer en 

monste1~ummer kan de computer de koppeling tussen monster en patientgegevens 

tot stand brengen. 
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De etiketten op het aanvraagbriefje dragen er zorg voor dat tijdens het 

centrifugeren van het monster de identiteit gewaarborgd blijft. De computer 

drukt op een afdrukeenheid per monster evenveel "secundaire 11 etiketten af 
·' 

als er (groepen van) analyses moeten worden verricht. Op elk etiket staat 

het monsternummer1 een analysenummer en een C als het een cito betreft. 

Op deze manier weet de analist over hoeveel buisjes hij het monster mo~t 

verdelen. Op elk buisje wordt zo'n secundaire etiket geplakt. 

Bij het vullen van de monster-invoer-schijven van de auto-analysers en de 

SMA-12 geeft d~ analist via een toetsenbord aan de computer door in welke 

volgorde hij de monsters in de schijf geplaatst heeft. Deze toetsenbo~en 

hebben via een on-line verbinding direct toegang tot de computer. De 

computer controleert dan of de doorgegeven aanvraagnummers bekend zijn en 

of hierbij de betrokken bepalingen zijn aangevraagd. De auto-analysers en 

de SMA-12 geven de meetresultaten on-line door aan de computer en aan een 

recorder. 

Bij de overige analyses plakt de analist ee11 van de resterende primaire 

etiketten van het aanvraagformulier in een werkschrift en schrijft daarachter 

het analyseresultaat en geeft de gegevens tezamen met het analysenummer via 

een toetsenbord~ dat on-line met de computer verbonden is 1 aan de computer 

door. De computer controleert de bestaanbaarheid van analyse- en monsternummer 

en stuurt het oorspronkelijke bericht terug naar het toetsenbord~ zodat het 

op de display van het toetsenbord kan worden gecontroleerd. 

De uitslagen worden door de computer afged~t op zelfklevende str0ken 1 tezamen 

met de patientgegevens, het aanvraag~ummer en andere informatie. 

Via het monsternummer wordt bereikt dat het monster ge1dentificeerd blijft 

vanaf het moment van aanvragen (nummer van het aanvraagbriefje), tijdens alle 

bewerkingen op het laboratorium via het etiketje waarop het monsternummer 

staat vermeld tot en met de uitslag in het medisch dossier, doordat dit 

zelfde monsternummer op de uitslagstrook staat vermeld. 


