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Verzenden van materiaal 
• Een goede verzending draagt ook bij aan goede diagnostiek. Streef bij het afnemen van patiëntenmateriaal naar 

een zo goed mogelijk monster en gebruik het juiste transportmedium. Vergeet het materiaal niet te voorzien van de 
naam, voorletters en geboortedatum van de patiënt en geef erop aan om welk soort materiaal het gaat.  

• Materiaal dient na afname zo snel mogelijk naar het laboratorium te worden gebracht. Is dit niet meteen mogelijk 
dan dient het afgenomen materiaal, afhankelijk van de soort, te worden bewaard in de koelkast bij 4°C, bij 
kamertemperatuur, of in de stoof bij 24°C (broedstoof). Sommige materialen dienen direct bij het laboratorium te 
worden afgeleverd. 

• Verzendenveloppen, afname- en transportmedia enz. kunnen besteld worden met MFO072 Bestelformulier 
Medische Microbiologie voor huisartsen 

• Deponeer het diagnostisch materiaal (urine/ feces) in het potje en/of de buis zoals afgesproken met de arts-
microbioloog of zoals beschreven in de bijbehorende folder -> zie op onze groepsite aan de rechterkant onder de 
kop Folders of zie het kopje Afname van materiaal en transportmedia. 

• Maak het diagnostisch materiaal verzendklaar zoals hieronder beschreven: 
 

 

  
Stap 1: 
Sluit het potje of de buis goed (om lekkage te voorkomen) en omwikkel het met 
vochtabsorberend materiaal. Zorg dat het dop of deksel mee wordt ingewikkeld. 

 

  
Stap 2: 
Plaats de container of buis met het vochtabsorberend materiaal in de 
transportblister. Sluit transportblister goed. 
  

 

  
Stap 3: 
Plaats de transportblister met inhoud in de vloeistofdichte safetybag. Verwijder 
de afdekstrip van de safetybag en druk de voor- en achterzijde goed aan.  

 

  
Stap 4: 
Plaats de safetybag plaatsen in de verzendenvelop samen met het 
aanvraagformulier en sluit de verzendenvelop. De verzendenvelop is nu klaar 
om als briefpost verstuurd te worden (maximaal formaat: 380 x 265 x 32 mm) 
(controleer eventueel of de verzendenvelop door uw eigen brievenbus kan) of 
om bij de Medische Microbiologie in geleverd te worden.  
  

 
• Laat de verzendenvelop met materiaal en aanvraagformulier bij voorkeur bij de Medische Microbiologie (zie kopje 

Bereikbaarheid) brengen, dan kan het dezelfde dag in behandeling worden genomen.  
• Indien de patiënt of u niet in de gelegenheid is en de verzendenvelop past door de brievenbus, stuur dan de 

envelop op als briefpost. Het aangevraagde onderzoek wordt met vertraging door het transport na ontvangst direct 
ingezet. 

 
 Verkrijgen van verzendenvelop en ander transportmedia  
• Voor het verkrijgen van verzendenveloppen (incl. afname- of transportmedia, aanvraagformulier, safetybag, blister) 

of andere transportmedia kan contact op worden genomen met de serologie (070- 210 2271).  
• Steriele potjes, uitstrijken in transportmedia, (incl. MRSA-afnamesetjes voor PCR) kunnen tijdens kantooruren 

worden opgehaald op de Medische Microbiologie locatie Leyweg (route A2.5).  
 

https://www.hagaziekenhuis.nl/a-tm-z/specialismen/medisch-microbiologisch-laboratorium-(mml).aspx?i=wegwijs&ww=15967

