BSN NR.
PATIËNT (PID) NR.
EIGEN NAAM EN VOORLETTERS
NAAM ECHTGENO(O)T(E)
GEB.DATUM EN GESLACHT
MEERLING JA/NEE
STRAAT
s.v.p.
formulier volledig invullen!

PC EN W OONPLAATS
ZORGVERZEKERAAR+ NR

Bij voorkeur ponsplaatje gebruiken

Bij voorkeur ponsplaatje
gebruiken

AANVRAAGFORMULIER

QUANTIFERON TB GOLD PLUS TEST

❑

MST ENSCHEDE

AANVRAGER:

❑

ZGT LOCATIE ALMELO

ADRES:

❑

ZGT LOCATIE HENGELO

PC / WOONPLAATS:

❑

SMC HARDENBERG

TELEFOON / SEIN:

❑

ANDERE INSTELLING

DATUM EN TIJD AFNAME:

_______________________

KLINISCHE GEGEVENS:
:

Gebruikershandleiding:
•
•

Afname alleen mogelijk op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, zie onderstaand schema.
Materiaal afgenomen op vrijdag wordt alleen in behandeling genomen na overleg met de Arts-microbioloog.
Afname vindt plaats op de prikpoli:
Enschede - MST; Poli Bloedafname B03 tot 16.00 uur
Haaksbergen - MST; Poli Bloedafname tot 15.30 uur
Losser - MST; Poli Bloedafname tot 11.00 uur
Hardenberg – SMC; Afnamepoli tot 15.30 uur

•
•
•
•
•
•
•
•

Almelo - ZGT; Poli Bloedafname tot 16.00 uur
Hengelo - ZGT; Poli Bloedafname tot 13.45 uur
Oldenzaal - MST; Poli Bloedafname tot 16.00 uur

QFT-Plustest maakt gebruik van de volgende 4 bloedafnamebuisjes: Nil buis (grijze dop), TB1 buis (groene dop), TB2
buis (gele dop) en de Mitogen buis (paarse dop).
Verzamel 1ml bloed rechtstreeks in elk van de QFT-Plus bloedverzamelbuisjes. De zwarte markering op de zijkant van
de buisjes geeft het gevalideerde bereik van 0,8 - 1,2 ml aan.
Zodra de buisjes zijn gevuld, moeten deze minstens tien (10) maal worden geschud. Te krachtig schudden kan tot
afbraak van de gel en derhalve afwijkende resultaten leiden.
Bewaren bij kamertemperatuur.
Vermeld op alle 4 buisjes de naam en geboortedatum van de patiënt (in verband met identificatie).
Vul het aanvraagformulier volledig in (alle klinische gegevens en patiëntgegevens bij voorkeur door middel van
ponsplaatje).
Zorg ervoor dat op maandag, dinsdag, woensdag of donderdagmiddag de complete afnameset klaar ligt bij het centraal
innamepunt of frontoffice op uw locatie, alwaar de vervoersdienst van het Laboratorium deze op zal halen. Voor de
uiterlijke aflevertijden, zie schema hierboven.
Afnamesets die na bovenstaande lichtingstijd worden aangeboden of op andere dagen worden afgenomen, moeten
zelf gebracht worden en op dezelfde dag voor 16.30 uur op het Laboratorium Microbiologie aanwezig zijn.
Al het aan ons toegezonden onderzoeksmateriaal en gegevens kunnen - na anonimisering – gebruikt worden voor wetenschappelijke
doeleinden.
Bezwaar maken tegen het gebruik van restmateriaal kan via het bezwaarformulier uit de folder “gebruik restmateriaal”
(ook te downloaden via www.labmicta.nl)

Boerhaavelaan 59, postbus 516, 7550 AM Hengelo(Ov.)
Tel: 088-5374200
Zie ook www.labmicta.nl
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