
 

Beste collegae, 

Bij vermoeden van COVID-19 kan vanaf heden ook in de huisartsenpraktijk diagnostiek naar COVID-

19 worden ingezet.  

Om een coronatest uit te voeren MOET de patiënt voldoen aan de volgende 3 eisen: 

A.      Er moet sprake zijn van COVID verdachte klachten 

B.      Een positieve of negatieve test heeft consequenties voor de behandeling en/of de zorg 

C.      De patiënt valt in een van de volgende categorieën 

1.      Patiënten die in woonvormen verblijven (begeleid wonen AVG Daelzicht/Pergamijn, begeleid 

wonen psychiatrische patiënten 

2.      Patiënten die palliatief zijn en waar onduidelijk is of besmetting met COVID aanwezig is  

3.      Patiënten die zelf mantelzorger zijn voor gezinsleden die kwetsbaar zijn (kinderen met     

immuunproblemen, partners met chemo etc) 

4.      Patiënten die met veel hulpverleners in aanraking komen (thuiszorg/mantelzorgers) 

5.      Patiënten die noodzakelijke revalidatie gaan opstarten hebben een negatieve PCR nodig. Zou 

je natuurlijk aan de instantie kunnen overlaten waar we heen verwijzen, maar handig is dat niet 

voor de patiënt. 

 

Nadere informatie voor afname COVID testen kunt u teruglezen in bijgevoegde link: 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#indicaties-voor-diagnostiek  

 

Hieronder enkele praktische  zaken: 

- Bestelformulier huisartsen HOZL  voor het afnamemateriaal: 

https://www.zuyderland.nl/verwijzers/bestelformulier-medische-microbiologie/ 

 

    **** 

 

Bestelformulier huisartsen MCC Omnes voor het afnamemateriaal: 

https://www.medittashop.nl/diagnostiek-zuiderland/afnameset-corona-zuyderland.html 

 

 

Gezien de beperkte testcapaciteit is het aantal kits per praktijk gelimiteerd tot 2 per 

bestelling. Indien u meer kits wilt bestellen kunt u contact opnemen met 

Klant Contact Center MMI; te bereiken van maandag tot en met vrijdag op 088-4594420 van 

08.00 tot 17.00 uur. In overleg worden dan de mogelijkheden bekeken. 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#indicaties-voor-diagnostiek
https://www.zuyderland.nl/verwijzers/bestelformulier-medische-microbiologie/
https://www.medittashop.nl/diagnostiek-zuiderland/afnameset-corona-zuyderland.html


 

 

 

 

 

- Afname-instructie:  

 

Zie PDF bijlage 

 

    **** 

 

Video 

 

 

 

- Aanvragen: 

Voor de aanvragen en uitslagen kunt u terecht in Cyberlab. 

De huisartsen van de Oostelijke Mijnstreek (HOZL) kunnen de aanvraag (coronavirus)vinden bij 

het tabblad Moleculaire Diagnostiek: 

 

-  

 

 

https://vimeo.com/406236101


De huisartsen van de Westelijke Mijnstreek (MCC Omnes) kunnen de aanvraag (coronavirus) vinden 

bij Alfabetische volgorde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Uitslagen: 

Uitslagen zijn direct zichtbaar in Cyberlab, zodra ze bekend zin. Dit is maximaal 48 uur na 

binnenkomst van het materiaal op het laboratorium. Als de uitslag niet in cyberlab zichtbaar is, 

hoeft u dus geen contact op te nemen. Na het verstrijken van deze termijn kunt u navraag doen bij 

het Klant Contact Center MMI. 

De Corona uitslagen zijn in Cyberlab terug te vinden onder Moleculaire diagnostiek (PCR):

 

 

 

Het Klant Contact Center MMI is te bereiken van maandag tot en met vrijdag op 088-4594420 van 

08.00 tot 17.00 uur. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Medische Microbiologie 




