BSN nr.
Patiëntnr.
Eigen naam en voorletters
Naam echtgeno(o)t(e)
Geb. datum en geslacht
Meerling Ja/Nee

Boerhaavelaan 59
Postbus 516, 7550 AM Hengelo (Ov)
Hoofdingang/brievenbus bevindt zich
aan de Geerdinksweg.
Tel.088 – 5374200; Fax. 088-5374201

Straat
PC en woonplaats
Zorgverzekeraar. + Nr.

AANVRAAGFORMULIER

Corona en/of
Influenza A/B diagnostiek
Zorginstelling:

ALLE VELDEN OP DIT FORMULIER
VERPLICHT INVULLEN!

Betreft:
□ patiënt / cliënt
□ medewerker

LET OP: S.V.P. VOLLEDIGE NAAM INVULLEN

Adres Zorginstelling:
Gewenste diagnostiek:
□ SARS-CoV-2
□ Influenza A/B

Aanvrager:
LET OP: AANVRAGER MOET EEN ARTS ZIJN

Telefoon/sein:
LET OP: OOK BEREIKBAAR NA

17.00 EN WEEKEND

Datum afname:

Afname door:
□ aanvrager
□ zelf
□ anders, nl:

_______________________

Klinische gegevens/indicatie:

Tijd afname:

_______________________________________
Materiaal: Gepoolde afname keel/ nasofarynx

_______________________________________

Gevraagd onderzoek: CORONA EN/OF INFLUENZA A/B

_______________________________________

DIAGNOSTIEK

Voor afname instructie zie achterkant van dit aanvraagformulier.
Indien mogelijk ook sputum/BAL insturen, dit is het meest geschikte materiaal.
Gebruik hiervoor onze afnameset met een steriele container en ons algemene aanvraagformulier.

SPOEDONDERZOEK UITSLUITEND NA OVERLEG MET ARTS-MICROBIOLOOG!
Al het aan ons toegezonden onderzoeksmateriaal en gegevens kunnen - na anonimisering – gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden.
Alle hier vermelde persoonsgegevens worden in een privacybeveiligd computersysteem opgenomen. Inzage van de eigen gegevens is altijd mogelijk.

Boerhaavelaan 59, postbus 516, 7550 AM Hengelo(Ov.)
Tel: 088-5374200 Fax: 088-5374201
Zie ook www.labmicta.nl
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Uitstrijken m.b.v. Swab voor Surveillance Corona en/of
Influenza A/B diagnostiek
SARS-CoV-2/COVID-19 en/of INFLUENZA A/B
INSTRUCTIE VOOR GEPOOLDE AFNAME KEEL EN NASOFARYNX
Indien mogelijk ook sputum/BAL insturen, dit is het meest geschikte materiaal.
AFNAMEMATERIAAL




Eén swab (wattenstaafje)
Buisje met transportmedium

AFNAMETECHNIEK




Vóór afname: patiënt de neus laten snuiten!
Met één swab wordt eerst de keel en vervolgens de nasofarynx bemonsterd, de zogenoemde gepoolde
afname.

Klik HIER voor een uitgebreide beschrijving van de afnametechniek of typ in de browser: https://lci.rivm.nl/bijlage/afnametechniek

TRANSPORTKLAAR MAKEN




Steek de swab na afname tot op de bodem van het buisje met transportmedium, breek de swab af en
sluit de dop goed. De borstelkop zit nu in het medium.
Schrijf / plak de patiëntgegevens op het buisje met transportmedium.

BEWAARCONDITIES TOT TRANSPORT
 Zie achterzijde ingestoken adreskaart.
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