instructies voor ontlastingonderzoek

Waarom deze folder?
De ontlasting van uw kind moet onderzocht worden op de eventuele aanwezigheid van schadelijke
bacteriën en / of darmparasieten. Om bacteriën op het spoor te komen, wordt de ontlasting van uw kind
op kweek gezet. Darmparasieten worden met behulp van een ander onderzoek al dan niet gevonden.
Hieronder vindt u instructies voor beide onderzoeken. Wat voor u van toepassing is, is aangekruist.
Onderzoek naar bacteriën
Op de polikliniek kindergeneeskunde heeft u een potje voor de ontlasting en een formulier
meegekregen.

•

Vult u het potje voor een 1/3 deel. Dit is voldoende.

•

Brengt u het potje binnen 24 uur naar het microbiologisch laboratorium van het
MCA. Het adres vindt u hieronder.

•

Schrijf op het formulier duidelijk de naam van uw kind en de datum waarop de
ontlasting is afgenomen.

•

Vermeld op het formulier of uw kind in het buitenland is geweest, en zoja in welk land.

Onderzoek naar parasieten
Op de polikliniek kindergeneeskunde heeft u een geel etui meegekregen, met daarin drie
potjes voor de ontlasting en drie formulieren. Twee potjes zijn gevuld met vloeistof, de
derde niet. Op de instructie die u in het etui vindt, kunt u lezen in welke volgorde u de
potjes moet vullen. Wilma, de instructie in het etui komt niet overeen met de instructie in
jullie folder: wat geldt voor kinderen? Wat is de juiste instructie?)

•

Lever de potjes met tussenpozen van drie dagen in bij het laboratorium. Het adres
vindt u hieronder.

•

Het is belangrijk dat u de potjes vult met verse ontlasting.

•

Vult u het potje voor een 1/3 deel. Dit is voldoende.

•

Breng het potje met verse ontlasting direct naar het laboratorium. Mocht dit niet
lukken, bewaar het potje dan zolang in de koelkast.

•

Schrijf de naam van uw kind duidelijk op het potje.

•

Schrijf op het formulier de naam van uw kind en de datum waarop de ontlasting is
afgenomen.

•

Vermeld op het formulier of uw kind in het buitenland is geweest, en zoja in welk land.
zie ommezijde

Adres microbiologisch laboratorium MCA
Het microbiologisch laboratorium van het Medisch Centrum Alkmaar is gevestigd in de Labotheek,
Juliana van Stolberglaan 13, 1800 AM, Alkmaar.
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