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 Afname en Verzendmedium 
Bewaren  

na afname: 
Illustratie 

U Urinebuis (olijfgroen) 
Bacteriële kweek algemeen, gistkweek (midstream urine) 
DNA onderzoek (PCR) (man:1e straals urine) op Chlamydia trachomatis, 
Gonokokken, Trichomonas vaginalis. 
 
DIRECT NA LOZING BUIS VULLEN. EVENTUEEL URINE KOELBEWAREN, BINNEN 12 UUR NA LOZING 

IN BUIS. LET OP MINIMALE VULLIJN. 

 
de buis na vullen 

omschudden 

2 tot 25C 
binnen 24 uur  

inleveren 

 
 
 
 

C Universeel transportmedium /  
e Swab Liquid Amies standaard tip 
(dunne tip op aanvraag verkrijgbaar) 
 
Uitstrijken huid en slijmvliezen op: 
-  bacteriële kweek algemeen, MRSA, BRMO 
-  gistkweek (Candida) 

- genitaliën: hemolytische streptokokken, Gonokokken (kweek + resistentie), 

Gardnerella vaginalis. LET OP: voor diagnostiek van bacteriële vaginose 
verdient een preparaat de voorkeur. 
 
- DNA onderzoek (PCR) op o.a Chlamydia trachomatis, Gonokokken,  
Trichomonas vaginalis,   luchtwegvirussen  (w.o. Influenza), Bordetella  
pertussis  (kinkhoest), Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, 
C. psittaci, Herpes Simplex Virus en Varicella Zoster Virus 

 
 

2 tot 25C 

 
Voor kweek 

binnen 24 uur  
inleveren 

 
Voor DNA-onderzoek 

binnen 72 uur  
inleveren 

 

 
Plaats de swab tot op de bodem van het 
transportmedium.  
Breek de swab af op het afbreekrandje.  
 
NB: de swab niet afknippen of hoger afbreken.  
 
Draai het dopje in het transportmedium  
De swab moet zijn vastgedraaid in het dopje 

D Preparaatglaasje  
 
Uitstrijk voor bacteriële vaginose (fluor vaginalis) 

  

E Fecespotje 
 
Feces: bacterieel, parasitair en viraal onderzoek, wormeieren, Helicobacter 
antigeentest. 

 

2 tot 8C 
binnen 24 uur inleveren 

 

F DFT-test (dual feces test) 
 
Feces: uitgebreid parasitologisch onderzoek (Dientamoeba fragilis 
en Blastocystis hominis) 

 

18 tot 25C 
 binnen 24 uur inleveren 

 

H Steriel potje 
 
Sputum, huidschilfers, nagels, etc: alle onderzoeken 

 

2 tot 8C 
binnen 24 uur inleveren 

 

I CAPD zak 
 
CAPD-vloeistof: alle onderzoeken 

 

2 tot 8C 

 

J Steriele spuit, moet afgedopt zijn* 
 
Punctaat: alle onderzoeken 

Gewrichtspunctaten: 

34 tot 36C 

Overige: 2 tot 8C 
 

K Bactec bloedkweekflessen 
 
Bloed, beenmerg, ascites, CAPD-vloeistof, punctaat: 
Bacteriële kweek algemeen, Gistkweek, schimmelkweek 

Opslag: 2 tot 25C 
Na afname: 

kamertemperatuur 
binnen 24 uur inleveren 

 

M Steriele (punt)buis, 8 ml 
 
Liquor 

 

34 tot 36C 
binnen 24 uur inleveren 

 

N EDTA-buis, 7 ml 
 
Bloed/beenmerg PCR en TB kweek 

 

2 tot 8C 
binnen 24 uur inleveren 

 

 
      *Spuiten met naald mogen vanwege ARBO regelgeving niet in behandeling worden genomen.    Versie 9: juni 2020 
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