
 

naam set afbeelding set materiaal en mogelijke vraagstellingen 

urine 

+  

Urine: bacteriologische kweek, antigeentesten legionella en/of pneumococcen 

sputum 

 

Luchtwegmateriaal of weefsels: bacteriologische kweek, Mycobacteriën (TBC), schimmelkweek,  
legionella kweek (mits binnen 24 uur op laboratorium) of virologie onderzoek 
 
Nagels, haren, huidschilfers: schimmelkweek 

feces of DFT 

container of  DFT 

Container: diarree/buikklachten 
1
, diarree na antibiotica gebruik, Helicobacter pylori of intestinale 

worminfecties 
2
 (lintworm, spoelworm, zuigworm) 

 
DFT: diarree na tropenbezoek

1&2
, diarree bij patiënt met verminderde weerstand * 

1&2
, anders 

(dientamoeba fragilis).  
 
1) bacterieel: Campylobacter, Clostridium difficile toxine A/B, Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Vibrio, Vibrio cholerae, Yersinia 
enterocolitica, EAEC, EPEC, ETEC, STEC, E. coli O157, EIEC, Shigella  parasitair: Cryptosporidium, Cyclospora cayatenensis, Entamoeba histolytica, 
Giardia lamblia viraal: adenovirus 40/41, astrovirus, norovirus GI/GII, rotavirus A, sapovirus. LET OP! Bovenstaande bepalingen zijn onderdeel van een 
PCR-pakket waarbij de volledige uitslag zal worden gerapporteerd, losse aanvragen zijn niet mogelijk. 
2) microscopie * verminderde weerstand: o.a. patiënten met leukemie, Kahler/Waldestróm, neuropenie, pancytopenie, HIV, orgaantransplantatie, gebruik 
cytostatica of anti-TNF; methotrexaat;azathiopine; cyclosporine 

pus 

 

Uitstrijk (e-swab) van materialen zoals oog, oor, neus, keel, wond, genitaliën: bacteriologische  
kweek, kweek op gardnerella vaginalis, kweek op gonococcen (mits binnen 24 uur op laboratorium  
en opgeslagen bij kamertemperatuur), kweek op gisten of schimmels, kweek op bijzonder  
resistente micro-organismen zoals VRE, ESBL, BRGNS, virologie onderzoek of kinkhoest PCR 

MRSA/BRMO 3 swabs roze dop 

+ +  

Buitenlandscreening  
MRSA kweek  
 
Complete set! 1x neus, 1x keel, 1x rectum en eventueel uitstrijk wonden, eczeem, insteekplaats  
infuus/drain, blaaskatheter: urine, sputum (bij luchtwegproblemen), navel (bij neonaat). 

SOA 
algemeen 
♂♀ 

 

Uitstrijk van genitaliën, cervix of urethra: SOA aanvraag; Chlamydia/ Gonococcen, Trichomonas of 
Mycoplasma genitalium. 
Let op! Neem voor een bacteriologische kweek, kweek op gardnerella vaginalis, kweek op  
gonococcen of kweek op gisten een pus set af. Zie pus. 

SOA urine ♂ 

+     

Urine man: SOA aanvraag; Chlamydia/ Gonococcen, Trichomonas of Mycoplasma genitalium. 
 

SOA overig 

 

Vaginale uitstrijk (selftest), rectum, keel of oog: SOA aanvraag; Chlamydia/ Gonococcen, Trichomonas. 

 


