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Dit is het 1e Lab infobulletin dat jullie per mail ontvangen. Hierin staan praktische
zaken over het lab en Cyberlab. Jullie ontvangen dit infobulletin in 2014 1x per 2
maanden. Mogelijk verdwijnt het infobulletin na een tijdje.
Daarom raden we jullie aan om regelmatig de app ‘Werkafspraken MCC
Omnes’ te bekijken. Deze is te downloaden op smart phone en tablet.
De informatie in de app is ook te lezen op www.mcc-omnes.nl onder het
kopje ‘Diagnostiek’, ‘Assistentes app’.
De nieuwsbrief van MCC Omnes blijft bestaan.

FECES ONDERZOEK MICROBIOLOGIE



Feceskweek: schroefdopcontainer met lepeltje
Parasieten onderzoek: schroefdopcontainer met lepeltje
Stuur voor kweek en PCR 2 aparte fecesmonsters in. Uit 1 fecesportie mogen
wel 2 potjes gevuld worden. Vanuit contaminatiepreventie overwegingen
mogen feces voor PCR niet eerst op de bacteriologie verwerkt worden.

Bij de volgende indicaties kan overwogen worden om alsnog een TFT-setje (3 potjes) in te sturen
(eventueel nadat eerst een PCR-pakket aangevraagd is):






Status na tropenbezoek (ook screening adoptiekinderen/expats/et cetera)
Gerichte verdenking op (invasieve) worminfecties blijkende uit bijvoorbeeld ‘wormen gezien’,
urticaria, eosinofilie (meestal in combinatie met bezoek of woonachtig zijn in de tropen); er is dan
vaak ook een indicatie voor aanvullend serologisch onderzoek (overleg met arts-microbioloog)
Diarree in het kader van langdurige substantiële immuunsupressie
Persisterende diarree (> 2 maanden) na aanvankelijk negatief Parasieten PCR-pakket

3 LOGISTIEK ADVIEZEN
1. Gebruik geen bloedbuizen die verlopen zijn. Kijk kritisch naar de
voorraad van de buizen. Het vacuüm in de buizen neemt af naarmate
deze ouder zijn. Hierdoor vullen de buizen zich minder goed
2. Volg bij het vullen van de transportboxen de instructie op de
geplastificeerde handleiding
3. Voor het transport van materialen voor Klinische pathologie kan gebruik
gemaakt worden van de transportboxen van Meditta. Het is dan niet
nodig om de materialen per post in een blauwe plastic envelop te
versturen

CRP
Er is een kleine aanpassing gemaakt op de instructiekaart van de CRP. De cartridge is buiten de
koelkast 4 weken houdbaar i.p.v. 6 weken.

We verzoeken jullie vriendelijk om de oude instructiekaarten te verwijderen.

CYBERLAB
12 tips voor als patiënten (niet) in de praktijk worden geprikt:
1. Bevestig Cyberlab aanvragen altijd in Cyberlab.
Wordt er geen gebruik gemaakt van Cyberlab? Let er
dan op dat het briefje volledig is ingevuld
2. Breng patiënten goed op de hoogte van de prikdatum
3. Spreek geen priktijd af, omdat de bloedafnamedienst
hier geen rekening mee kan houden
4. Informeer de patiënt goed over wel of niet
nuchter blijven
5. Als urine dient te worden ingeleverd, geef dan de
patiënt de benodigde instructie en het urinepotje mee.
De instructie is te vinden onder de paperclip
6. Zorg ervoor dat bij aan huisbezoek het liefst voor 8.00
uur het urine-potje gevuld klaar staat
7. Spreek bij aan huisprikken de datum van bloedafname goed af met de patiënt. De prikdienst doet dit
namelijk niet. Let op: spreek geen tijd af.
8. Als de patiënt naar de dagopvang gaat, geef dit dan bij aan huisbloedafname duidelijk aan geven en
geef ook aan waar de afname hoort plaats te vinden
9. Hoeft de patiënt toch niet geprikt te worden? Zet dan de order in Cyberlab stop
10. Als de patiënt in het verzorgingshuis wordt geprikt, geef dit dan duidelijk door aan de zorg aldaar
11. Fax altijd bij thuisprikken, het aanvraagformulier liefst voor half 3 ’s middags
12. Zorg ervoor dat aanvragen voor patiënten die niet in de huisartsenpraktijk worden geprikt, worden
bevestigd in Cyberlab
WIST JE DAT…
 …voor afname van BRMO-anus kweken altijd gebruik wordt gemaakt van een paarse Sigma
transwab? Bekijk hiervoor de flyer microlab.
 … het telefoonnummer van de Cyberlab helpdesk is gewijzigd? De helpdesk is bereikbaar van 8.00
tot 16.30 uur via T. 088-459 49 86. Jullie kunnen ook mailen naar E. cyberlab@orbisconcern.nl
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