
 

 

 
 
 
 
 
 
Hengelo, 22 augustus 2022 

 

Onderwerp: diagnostiek en uitslag monkeypox rechtstreeks via Labmicta 

 

Beste inzender, 

 

Vanaf 22 augustus voert Labmicta zelf de PCR voor monkeypox uit. De doorlooptijd wordt hierdoor 
aanzienlijk verkort. Voorheen stuurden we het materiaal door naar het RIVM. De monkeypox-
diagnostiek zetten we eenmaal per dag in op maandag t/m zaterdag. Van materialen die we op ons 
lab ontvangen voor 11.00 uur, ontvang je de uitslag nog diezelfde dag. In verband met de hoge 
besmettelijkheid lichten we in deze brief stapsgewijs het aanvragen van diagnostiek voor monkeypox 
toe.  
 
Monkeypox een meldingsplichtige ziekte groep A. Meld het vaststellen van monkeypox of het 
vermoeden daarvan direct bij de regionale GGD.   
 
Wacht niet met het aanvragen van diagnostiek 

Neem voordat materiaal ingestuurd wordt voor laboratoriumdiagnostiek altijd contact op met 

de dienstdoende arts-microbioloog van Labmicta via 088-5374200 (ook buiten kantooruren) 

Geadviseerd wordt om diagnostiek bij patiënten waarbij monkeypox in de differentiaaldiagnose staat 

(ook bij lage verdenking) niet uit te stellen tot andere mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, maar tegelijk 

met de diagnostiek naar andere potentiële verwekkers in te zetten om vertraging in eventuele 

maatregelen te voorkomen. 

Afname-instructies voor diagnostiek monkeypox 
Gebruik voor het afnemen van patiëntmateriaal voor diagnostiek monkeypox de eSwab (roze dop) en 
volg onderstaande afname-instructies: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Patiënt met huidlaesies (blaasjes): 

- 1 uitstrijk van blaasjes (blaasjesvocht en/of schraapsel van de lokale laesies, bij voorkeur van de 
vochtige laesies). Neem bij duidelijk zichtbare verschillende stadia van de laesies/blaasjes 
eventueel een 2e afzonderlijke afname. 

- 1 rectumuitstrijk. 
- Op indicatie / optioneel: 1 keeluitstrijk. 

 
Patiënt zonder huidlaesies (blaasjes): 

- 1 rectumuitstrijk. 
- 1 keeluitstrijk. 

 
Vermeld op iedere eSwab van welke locatie het materiaal is afgenomen (huid, rectum of keel). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe te verpakken en verzenden 
Gelieve de afgenomen materialen voor monkeypox-diagnostiek als hele set versturen. 
 

Al het verzendmateriaal met een sticker ‘VERDENKING MONKEYPOX’ mag via het reguliere 

transport zoals voor alle materialen naar Labmicta vervoerd worden. 

 

Aanvraag huisarts 

Indien je aanvraagt via ZorgDomein, volg deze stappen: 

- Ga in het aanvraagformulier naar ‘Bepalingen’ en kies ‘A-Z’ en klik daar ‘afwijkende aanvraag’ aan. 

- Vul bij naam ‘afwijkend onderzoek’ onderaan de pagina ‘monkeypox’ in. 

Aanvraag ziekenhuis 
- Meld het materiaal digitaal aan onder het kopje ‘Overig’ onder vermelding van ‘monkeypox’. 

Papieren aanvraag huisarts/ziekenhuis 
-Vermeld in het tekstveld onderaan het formulier ’Gevraagd onderzoek niet op het formulier’: 
monkeypox. 
 
Vermeld bij de aanvraag altijd de naam van de aanvrager, inclusief telefoonnummer. Deze 

contactpersoon bellen we voor bijzonderheden met betrekking tot de aanvraag en/of de uitslag. 

 

LET OP: 
Gelijktijdig meer diagnostiek aanvragen voor de patiënt met verdenking op monkeypox?  
Neem daarvoor materiaal af met aparte sets, maar label deze wel met ‘VERDENKING MONKEYPOX’. 
 
Zolang de verdenking monkeypox nog niet uitgesloten is, verzendmateriaal graag blijven labelen 

met ‘VERDENKING MONKEYPOX’, ook in de dagen na de initiële aanvraag.  

 

Vragen of afstemming? 

Bel met vragen of voor afstemming gerust, ook buiten kantoortijden, met de dienstdoende arts-

microbioloog van Labmicta via (088) 5374200. Bekijk voor meer informatie ook de LCI richtlijn 

Monkeypox  lci.rivm.nl/richtlijnen/monkeypox-apenpokken 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Labmicta 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/monkeypox-apenpokken

