patiënt (verplicht om in te vullen)
BSN nummer :
patiëntnummer (indien bekend) :
geboortenaam :

Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid
Medische Microbiologie en Infectieziekten C70
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
 024-3657515
Artsen - microbioloog
mw. drs. J. Berkhout
mw. dr. C.F.M. van der Donk
dr. J.F.G.M. Meis
dr. B. Mulder
mw. dr. M. Nabuurs-Franssen
prof. dr. A. Voss
Moleculair bioloog
dr. A.I.M. de Groot

partnernaam :
voorletters :
geboortedatum :
geslacht (m/v) :
adres :
postcode / woonplaats :

aanvrager (verplicht om in te vullen)
naam zorgverlener :
AGB-code zorgverlener * :
instelling / afdeling :
AGB-code instelling * :
straat :

Voor algemene voorwaarden, aanvullende informatie betreffende
afname en diagnostiek zie vademecum
www.medischemicrobiologie.nl

postcode / woonplaats :
telefoon / sein :

VRE screening thuis

* zoals vermeld in Vektis (AGB-register)
AGB-code zorgverlener altijd in relatie met AGB-code werklocatie

datum afname
datum kweek 1 :

.. / .. / ....

datum kweek 2 :

.. / .. / ....

datum kweek 3 :

.. / .. / ....

datum kweek 4 :

.. / .. / ....

datum kweek 5 :

.. / .. / ....

voorschrift voor het afnemen van een (peri-)anale kweek
In de kartonnen envelop zitten 5 kweekstokjes (eSwab), plastic zakje (SafetyBag), vocht absorberend vloeipapier en dit formulier. Wij
vragen u vriendelijk om op 5 opeenvolgende dagen, iedere dag één (peri-)anale kweek bij uzelf af te nemen of af te laten nemen.
afname van de kweek

A) open de verpakking
B) pak het kweekstokje bovenaan vast en wrijf met het uiteinde van de kweekstok stevig over de huid direct rondom en licht in de anus,
indien er ontlasting aan de kweekstok komt is dat alleen maar beter voor de kweek.
C) draai op steriele wijze de dop los en breng de kweekstok in de vloeistof
D) breek bovenste deel van de kweekstok ter hoogte van de breuklijn (rode streep) af
E) draai dop stevig vast
F) noteer naam, het nummer van de kweek 1, 2, 3 ,4 of 5 en de datum waarop de kweek is afgenomen
Bewaar de afgenomen kweken tot aan verzending in de koelkast, bijvoorbeeld in SafetyBag.
waarschuwing

G033-G MMB-VRE-2020 / 07

Bij spatten van de vloeistof; op de huid deze onmiddellijk met water en zeep afwassen, in de ogen deze onmiddellijk overvloedig spoelen met
water. Mocht er toch nog irritatie ontstaan, neem dan contact op met uw arts.

invullen van het formulier
Het aanvraagformulier bevat rechtsboven al een sticker met uw persoonlijke gegevens. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, wilt u
dan uw naam, geboortedatum geslacht, BSN invullen, en indien bekend uw CWZ patiëntennummer.
Tenslotte vragen wij u op dit formulier de datum in te vullen waarop u de kweken heeft afgenomen. Zie hierboven onder datum afname.
insturen van kweken
zie achterzijde
Bloed, feces, urine of ander lichaamsmateriaal dat na het onderzoek overblijft, kan gebruikt worden voor kwaliteitscontroles of innovaties / verbeteringen van
de testen in ons laboratorium. Dit is noodzakelijk om goede diagnostiek te kunnen blijven bieden en geschiedt op anonieme wijze. Indien patiënt bezwaren
heeft tegen nader gebruik van lichaamsmateriaal dit vakje aankruisen.

insturen van de kweken
Nadat u de laatste kweek nummer 5 heeft afgenomen, doet u de 5 kweken in de bijgeleverde plastic zak (genaamd SafetyBag) met het
vocht absorberend vloeipapier en plakt de SafetyBag dicht (zelfklevende sluiting, na verwijderen van de beschermstrip).
De afgesloten SafetyBag en dit ingevulde formulier stopt u in de bijgeleverde kartonnen envelop en plakt deze dicht. U kunt de envelop
als brief versturen met de post (géén postzegel nodig) of afgeven op een van de prikposten van het CWZ in de regio (www.cwz.nl).

VRE screening thuis

De screening is gratis, er worden geen kosten in rekening gebracht.

verzending
per post naar :

of afgeven op :

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Antwoordnummer 2203
6500 WC Nijmegen

prikposten CWZ in de regio (www.cwz.nl)
prikpost B82 CWZ
loket laboratorium C70 CWZ

voor meer informatie  024-3658167

www.medischemicrobiologie.nl

