
Lees het volledige artikel in de app Werkafspraken MCC Omnes, onder Nieuws, 

Nieuwsbrieven Laboratoria Orbis, Nieuwsbrief Medisch Microbiologisch Laboratorium 

De tijdelijke ‘prik’naald heeft geen kijkvenster en kan daardoor moeilijker in 
gebruik zijn voor onervaren priksters of bij bepaalde patiënten. Bewaar 
enkele ‘prik’naalden met kijkvenster voor deze bijzondere situaties. 
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Dit Lab infobulletin ontvangen jullie deze keer per mail en per post, omdat we een voorbeeld van 
de priknaald en het formulier Materiaalafname per post toezenden. 
 

CYBERLAB TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR 

 
Vrijdag 25 april 2014 is Cyberlab door een upgrade offline 
van 12.00 tot 18.00 uur. Dit betekent dat dan geen gegevens 
in Cyberlab kunnen worden invoerd. Ook kunnen jullie geen 
voorbereidingen voor maandag 28 april treffen.  
 
Onze tips: 
 Zorg ervoor dat jullie op vrijdag 25 april vóór 12.00 uur jullie werkzaamheden in Cyberlab 

afgehandeld hebben 
 Voer voorbereidingen voor maandag 28 april op vrijdag 25 april vóór 12.00 uur uit 
 Aanvragen zoals CITO, kunnen jullie op vrijdagmiddag 25 april via het oude MCC Omnes formulier 

indienen 
 Voer overige aanvragen op maandag 28 april in Cyberlab in 
 

TIJDELIJK ANDERE ‘PRIK’NAALD 

 
Leverancier BD kan de ‘prik’naald met kijkvenster ‘BD Vacutainer Eclipse Signal’ voorlopig niet in 
voldoende aantallen leveren. Om te voorkomen dat verschillende soorten ‘prik’naalden door elkaar 
worden gebruikt, heeft het Laboratorium van Orbis Medisch Centrum (OMC) besloten om tijdelijk een 
alternatief aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is bijgesloten bij de papieren versie van dit infobulletin. 
Dit alternatief zonder kijkvenster wordt gebruikt tot het moment dat leverancier BD voldoende van de nu 
in gebruik zijnde ‘prik’naalden ‘Vacutainer Eclipse Signal‘ kan leveren. Mogelijk duurt dit tot eind 2014. 
 
 

NIEUWE PCR-TECHNIEK 

 
De afdeling Medische microbiologie is sinds 7 april 2014 overgestapt van conventionele detectie 
(kweken) van gastro-enteritis verwekkers naar moleculaire (lees: PCR) detectie. De voordelen hiervan 
zijn een snellere doorlooptijd en verbeterde sensitiviteit. De PCR wordt elke werkdag uitgevoerd. Met de 
PCR-methode wordt EHEC (E Coli) toxine getest. Dit is de verwekker van de enterohemorragische colitis 
met als gevolg het hemolytisch uremisch syndroom.  
 
Doordat de rapportage van uitslagen zowel via Edifact als Cyberlab verloopt, kunnen aanvragen via 
Edifact pas doorgestuurd worden indien deze volledig zijn afgerond. Dus pas als het isolaat gekweekt is. 
Dit betekent dat het gebruik van Cyberlab cruciaal is om optimaal gebruik te maken van de snelheid van 
de PCR-uitslag. 
 

 



Werkt Cyberlab niet naar behoren? Wij brengen jullie zo snel mogelijk op de 
hoogte via www.mcc-omnes.nl. De informatie staat onder ‘Algemene 
storingen’ onderaan de homepage.  

Documenten zijn na te lezen in de app Werkafspraken MCC Omnes. De app is te 
downloaden via de App Store of Google Play, zoek hiervoor op ‘MCC Omnes’. Deze 
informatie staat ook op www.mcc-omnes.nl onder Diagnostiek, Assistentes app. Op de 
app en de website staan de laatste versies van protocollen en werkafspraken. 
 
 

 

MELDINGEN VAN STORINGEN OP WWW.MCC-OMNES.NL 

 
Het is mogelijk dat Cyberlab door een storing in het 
systeem onverwacht niet functioneert. Vorige week 
was dit het geval.  
 
De medewerkers van Cyberlab hebben dit direct 
doorgegeven aan MCC Omnes, zodat wij dit op 
onze website konden vermelden. Wanneer een 
volgende keer een onverwachte storing plaatsvindt, 
kunnen jullie onderaan de homepage van 
www.mcc-omnes.nl onder ‘Algemene storingen’ hierover lezen.  
 
 
 

 
 
 
 

FLYER MICROBIOLOGIE 

 
De chauffeur van Meditta bezorgt deze week een vernieuwde versie (april 2014) van het  
MCC Omnes formulier Materiaalafname Medische microbiologie. We hebben dit formulier 
laten drukken op papier dat tegen een spatje water kan. Willen jullie het oude formulier 
weggooien? 
 
 
 

 

WIST JE DAT… 

 
 … het belangrijk is dat de diagnostiekboxen bestemd voor laboratoriumonderzoek tijdig klaarstaan? 

De chauffeur van Meditta rijdt een route langs de huisartsenpraktijken. Wanneer hij vertraging 
oploopt in een praktijk, kan het zijn dat het materiaal te laat binnenkomt bij het Laboratorium van 
Orbis Medisch Centrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colofon 
Dit Lab infobulletin is een uitgave van MCC Omnes. Het infobulletin wordt 1x per 2 maanden verstuurd aan praktijkmedewerkers in de Westelijke 
Mijnstreek en omstreken. Eerdere edities kunt u nalezen in de app ‘Werkafspraken MCC Omnes’ onder ‘Nieuws’. Zoek op ‘MCC Omnes’ in de App 
Store of Google Play. Dit infobulletin is tot stand gekomen met medewerking van: 

Redactie   Functie      Telefoon  E-mail 
Jeanne Krikke  lid werkgroep Kwaliteitsborging Lab 
Marcella van Weert  communicatiemedewerker MCC Omnes   06-349 358 83 marcellavanweert@mcc-omnes.nl 
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