Klinische Virologie en Infectieziektenserologie

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Afd. Medische Microbiologie, Divisie Laboratoria en Apotheek
Tel. Administratie:

088 75 58829

Gegevens patiënt

Fax. Administratie

088 75 55865

Patiëntennummer:

Consulent Virologie:

088 75 71762

BSN:

Huispostnummer:

HP. G04.427

Geslacht:

E-mail:

medmic@umcutrecht.nl

Geb. datum:
Eigen naam:

Voor meer informatie en contactpersonen zie:

Naam partner:

www.umcutrecht.nl/medischemicrobiologie

Voornaam/Initialen:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoonnummer:

Voor cito-aanvragen en bijzondere diagnostiek dient
contact te worden opgenomen met de dd. artsmicrobioloog Virologie, tel. (088 75) 71762

Naam zorgverzekering:
Nummer zorgverzekering:

Gegevens aanvrager
Datum:

Extern:
Afnametijd:

Ziekenhuis:

Afdeling:

Laboratorium:

Kostenplaatscode:

Adres:

Arts:

Tel:

Tel:

Materiaal
serum/stolbloed

heparine

neuskeelwat

faeces

biopt van……………………………..

EDTA-bloed

vruchtwater

nasopharynxspoelsel

genitaalwat

overig…………………………………

EDTA-plasma

blaasjesvocht

BAL

anuswat

spijt-………………………………….

Quantiferon afnameset

liquor

urine

Screening
projectcode:

pre-LoTX

donor

vaccinatie

IVF

pre-BMT auto / allo

pre-NTX

dialyse

adoptie

KID-donor

pre-HTX

pre-LeTX

pre-operatief

zwangerschap

anders...........………

Diagnostiek

Klinische gegevens

N.B. Voor doelmatig onderzoek en adequate interpretatie zijn vermelding van 1e ziektedag en klinische gegevens essentieel
1e ziektedag: ………………………………...

transplantatie, datum………..…………., soort:…..……….……………..…………

verblijf buitenland: …………………………..

immuunsuppressiva…………..…………………………………………..…………..

zwanger, week: …………..…...……………

antivirale therapie (z.o.z)…………...…………………………………………...……

Algemeen

Luchtwegen

Zenuwstelsel

Maag-darmkanaal

Urogenitaalstelsel

koorts

rhinitis

hoofdpijn

misselijkheid/braken

urethritis

moeheid/malaise

sinusitis

meningitis

diarree

cystitis

gewichtsverlies

pharyngitis

insulten

gastritis

slijmvlieslaesies

hoofdpijn

hoesten

encephalitis

colitis

(contact)bloeding

spierpijn

pneumonie

myelitis

icterus

fluor

lymfklierzwellingen

pleuritis

parese/paralyse

hepatitis

salpingitis

Guillain-Barré syndr.

hepatosplenomegalie

PID

Huid

Oog
Hart

Bewegingsapparaat

Pre/perinataal

exantheem

conjunctivitis

blaasjes

keratitis

pericarditis

monoarthritis

groeiachterstand

koortslip

uveitis

endocarditis

polyarthritis

prematuur

gordelroos

endophthalmitis

myocarditis

arthralgie

hydrops foetalis

waterpokken

chorioretinitis

cardiomyopathie

myositis

verkalkingen

Overige klinische gegevens en vraagstelling

UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, HP G04.427, 3584 CX Utrecht

Antivirale therapie algemeen
Aciclovir

Oseltamivir

Lamivudine

Valaciclovir

Zanamivir

Interferon alfa

Penciclovir

Amantadine

PEG- Interferon alfa

Famciclovir

Ribavirine

Entecavir

Ganciclovir

Adefovir

Cidofovir

Tel

Foscarnet

Tenofovir

Overig…………………………………………..

Anti-retrovirale therapie
Abacavir

Truvada

Fosamprenavir

Tripanavir

Didanosine

Kivexa

Atazanavir

Raltegravir

Lamivudine

Delavirdine

Indinavir

Maraviroc

Stavudine

Efavirenz

Lopinavir/r = Kaletra

Enfuvirtide

Tenofovir

Nevirapine

Nelfinavir

Overig…………………………………………..

Zidovudine

Etravirine

Ritonavir

Emtricitabine

Atripla

Ritonavir boosting

Combivir

Darunavir

Trizivir

Sanquinavir

Algemene richtlijnen voor het inzenden van materialen voor diagnostisch onderzoek
Materiaal

Transport
medium

Bewaren bij vertraging#

Stolbloed/ serum

Doorgaans is voor enkelvoudig onderzoek 2 ml serum (4
ml stolbloed) en voor meervoudig onderzoek 4 ml serum
(8 ml stolbloed) voldoende

nee

EDTA-bloed/ plasma

Voor moleculaire diagnostiek is 5 ml EDTA doorgaans
voldoende. EDTA-volbloed dient binnen 6 uur, plasma
binnen 24 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
EDTA-volbloed moet binnen de openingstijden van het
laboratorium afgeleverd worden om nog verwerkt

nee

-20 alleen plasma

Quantiferon afnameset

Na afname krachtig schudden.
Extra informatie t.b.v. externe aanvragers: De
bloedbuizen moeten na afname binnen 16 uur
geincubeerd worden. Zie voor instructie de bijsluiter van
de Quantiferon afnameset

nee

4-8 °C, binnen 16 uur

Blaasjesvocht

Met een dunne naald aanprikken, vocht opzuigen en
leegspuiten in 3 ml UTM *. Alternatief: blaasje openen
en bodem laesie stevig afstrijken met een wattenstok. (
zie verder uitstrijk )

UTM*

4-8 °C

Liquor

In steriel buisje, minimaal 2 ml. Voor lokale
antistofproductie bepaling ook serum insturen.

nee

4-8 °C

Neus/ keelwat

Afname met een droge wattenstok. Wattenstok in UTM
plaatsen. Directe antigeen bepalingen zijn niet mogelijk
van een wattenstok.

UTM

4-8 °C

Nasopharynxspoelsel/
sputum/ BAL

Voor directe antigeenbepaling moet het materiaal
voldoende cellen bevatten. Alleen bij vertraging in
vervoer naar lab. toevoegen aan UTM*
(antigeenbepaling dan niet meer mogelijk)

nee of UTM*

4-8 °C

Uitstrijk

Laesie stevig afstrijken met een wattenstok. Wattenstok
in 3 ml UTM* plaatsen

UTM*

4-8 °C

Urine

In steriel container/ buisje, minimaal 2 ml

nee

4-8 °C

Faeces

In steriel container/ buisje, minimaal 2 ml

nee

4-8 °C

Biopten

Grote biopten ongefixeerd, bij vertraging of kleine
biopten in steriele container ongefixeerd aanleveren in
UTM*.

nee

4-8 °C

Sperma

In steriele container

nee

4-8 °C

4-8 °C of indien > 72 uur 20 °C (serum)

nee
In steriele spuit, zonder naald, minimaal 100 µl
4-8 °C
aanleveren. Voor lokale antistofproductie bepaling ook
serum insturen
# materialen dienen zo snel mogelijk bij het laboratorium afgeleverd te worden (<24 uur). Indien dit niet mogelijk is geeft deze
kolom de beste bewaaromstandigheden.
Oogvochten

* UTM staat voor universeel transportmedium
Alle materialen voor afname en vervoer zijn verkrijgbaar bij het loket 22, Medische Microbiologie
UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, HP G04.427, 3584 CX Utrecht

