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Algemeen 
Bij vragen over afname of specifieke onderzoeken altijd vóór afname eerst 0182-505070 bellen 

voor overleg. 

Bij CITO en bijzondere aanvragen (o.a. Malaria en prikaccidenten) graag bellen met de 

dienstdoende arts-microbioloog; 

 Op werkdagen tijdens kantooruren: 0182-505080 

 Buiten reguliere kantooruren, via de centrale: 0182-505050 

 

Voor doorlooptijden medische microbiologische uitslagen:  klik hier 
 

Veiligheid 
Alle patiënten materialen dienen als potentieel besmettelijk beschouwd te worden. 

Verpak en verzend instructies 
 Voorzie het in te zenden materiaal van patiëntgegevens en vul het aanvraagformulier in. 

(Voor invulinstructies; klik hier). 

 Voorzie het aanvraagformulier en/of het in te zenden materiaal van de afnamedatum 

 Verpak het in te zenden materiaal in een safetybag voorzien van voldoende 

adsorptiemateriaal. Materiaal dat niet lekvrij is verpakt kan niet worden geaccepteerd. 

 Verstuur het materiaal met de GHZ logistiek of geef deze af op een van de afgiftepunten. 

 

Materialen die langer onderweg zijn dan gestelde bewaartermijnen kunnen niet in behandeling 

genomen worden voor onderzoek.  

https://www.ghz.nl/media/1915173/doorlooptijden-medische-microbiologie.pdf
https://www.ghz.nl/ghzverwijzers/laboratoria/bestellijst-ghz-laboratoria-en-aanvraagformulieren/bestellijst-medische-microbiologie/
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Afname en bewaar instructies 
 

Onderzoek Afnamemateriaal Hoeveelheid Bewaarcondities 

 Abces 

 

Steriel potje, witte deksel 

 
 

of spuit, afgedopt (zonder naald!) 

 
 

∑-transwab paarse dop Wattenstok in 

medium laten zitten 

Geen gram en/of TBC kweek mogelijk 

 

2-25 ml. Koelkast, 

max 24 uur 

 Ascites Steriel potje, witte deksel 

 

2-25 ml. Koelkast, 

max 24 uur 

 Bacteriële vaginose (Nugentscore) 

   Ongefixeerd uitstrijkpreparaat, aan de 

lucht  gedroogd, zonder dekglaasje. 

Objectglaasje ( in preparaatdoosje) 

 

n.v.t Kamertemperatuur 

 BAL/bronchusspoelsel Steriel potje, witte deksel 

 

2-25 ml Koelkast, 

max 24 u 

 Beenmerg 

   Banale kweek  

Bloedkweek set 

 
Groen= aeroob 

 
Oranje= Anaeroob 

2x5 ml Kamertemperatuur, 

max 16 uur 
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Onderzoek Afnamemateriaal Hoeveelheid Bewaarcondities 

 Beenmerg 

   TBC onderzoek  

EDTA buis,  

 

5 ml Koelkast, 

max 24 uur 

  Biopt  Steriel potje, rode deksel 

Met steriel fysiologisch zout 

 
 

n.v.t. Koelkast, 

max 24 uur 

 Blaasje uitstrijk voor Herpes/ Varicella ∑-transwab paarse dop 

 
Wattenstok in medium laten zitten 

n.v.t. Koelkast, 

max. 24 uur 

  Bloed  Bloedkweek set 

 
Groen= aeroob 

 
Oranje= Anaeroob 

2x10 ml Kamertemperatuur, 

max 16 uur 

  Bloed (voor afname bij kinderen of    

  moeilijk te prikken patiënten) 

Bloedkweek pediBact  

 
 

1x5 ml Kamertemperatuur, 

max 16 uur 

  Buikvocht Steriel potje, witte deksel 

 

2-25 ml. Koelkast, 

max 24 uur 

 BRMO/ESBL 

 rectumkweek 

∑-transwab met paarse dop 

 
Wattenstok in medium laten zitten 

n.v.t. Koelkast, 

max. 24 uur 

 CAPD vloeistof 

 

CAPD zak 

 
Goed afsluiten 

1x Koelkast, 

max 24 uur 
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Onderzoek Afnamemateriaal Hoeveelheid Bewaarcondities 

 Katheter-, en draintips 

 

Steriel potje, witte deksel 

 
 

5 cm van de 

tip 

Koelkast, 

max 24 uur 

 CMV  en EBV (PCR) volbloed plasma 

 

EDTA buis, paarse dop, 10 ml 

 
 

10 ml bloed Koelkast, 

max 24 uur 

 Feces 

- PCR op bacteriële verwekkers en 

Clostridium 

- Viraal (EHEC, E.coli O157, Noro) 

- Parasieten (wormen, wormeieren, 

cysten) 

- Schistosoma, Strongyloides 

Fecespotje, bruin deksel, lepel 

 

Potje ¾ 

gevuld 

Koelkast,  

max. 24 uur 

 Feces  

Helicobacter antigeen 

Fecespotje, bruin deksel, lepel 

 

Potje ¾ 

gevuld 

Direct insturen, of 

invriezen bij -20°C 

tot moment van 

insturen 

 Feces 

    Parasitair onderzoek (wormen, 

wormeieren,    

    cysten, amoeben, vegetatieve vormen,  

    trofozoieten, oöcysten) 

TFT set 

 
 

(zie afname 

instructies in 

TFT set.) 

Koelkast, 

max. 4 dagen 

 Gal Steriel potje, witte deksel 

 

2-25 ml. Koelkast, 

max 24 uur 

 Genitaalkweek ♀ cervix, vagina, urethra, 

anus 

 Genitaalkweek ♂penis, urethra, anus 

∑-transwab met paarse dop 

 
Wattenstok in medium laten zitten 

of 

∑-transwab met oranje dop 

 
met dunne flexibele wat 

Wattenstok  in medium laten zitten 

n.v.t. Koelkast, 

max. 24 uur 
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Onderzoek Afnamemateriaal Hoeveelheid Bewaarcondities 

 Genitaalkweek ♀ of ♂ GO 

 

∑-transwab met paarse dop 

 
Wattenstok in medium laten zitten 

of 

∑-transwab met oranje dop 

 
met dunne flexibele wat 

Wattenstok  in medium laten zitten 

n.v.t. Kamertemperatuur, 

kweek moet 

binnen 6 uur op het 

laboratorium zijn 

 Genitaaluitstrijk ♀ of ♂ 

   PCR Chlamydia, GO, Trichomonas 

∑-transwab met paarse dop 

 
Wattenstok in medium laten zitten 

 

n.v.t. Koelkast, 

24-48 uur 

  Gewrichtsvocht Steriel potje, witte deksel 

 
 

of spuit, afgedopt (geen naald!) 

 

2-25 ml. Koelkast, 

max 24 uur 

  HIV, HBV, HCV (PCR) 

 Volbloed/plasma 

   (Sanquin afname envelop) 

EDTA buis, paarse dop, 10 ml 

 

10 ml bloed Koelkast, 

max 24 uur 

Lab bellen (0182-

50)5070 

  Haren,  

   Schimmelkweek 

Steriel potje, rode deksel 

 

n.v.t. Kamertemperatuur, 

max. 24 uur 

 Huid- en wondkweken  ∑-transwab paarse dop 

 
Wattenstok in medium laten zitten 

n.v.t. Koelkast, 

max. 24 uur 

 IUD, lochiavocht, placenta, vruchtwater 

 

Steriel potje, rode deksel 

 

n.v.t. Koelkast, 

max. 24 uur 

 Keel- neus-, rectumkweken 

   MRSA 

   BRMO (ESBL) 

 

∑-transwab met paarse dop 

 
Wattenstok in medium laten zitten 

n.v.t. Koelkast, 

max. 24 uur 
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Onderzoek Afnamemateriaal Hoeveelheid Bewaarcondities 

 Keel- en/of nasopharynxuitstrijk 

Influenza spoeddiagnostiek 

RSV spoeddiagnostiek 

Bordetella PCR (voorkeur nasopharynx) 

Overige luchtwegen viraal (PCR) 

(evt. Corona PCR 

∑-transwab met paarse dop (keel) 

 
 

∑-transwab met oranje dop 

(nasopharynx) 

 
met dunne flexibele wat. 

 

Wattenstok  in medium laten zitten 

n.v.t. Koelkast, 

max. 24 uur 

 Keel- en nasopharynxuitstrijk 

Corona PCR 

Buis met VTM en 2x losse swab 

(nasopharynx en keel) 

 

  

n.v.t. Koelkast, 

max. 24 uur 

 Keel-, neusuitstrijk 

   Banale kweek  

   Stafylokokken dragerschap 

    

 

∑-transwab met paarse dop 

 
Wattenstok in medium laten zitten 

n.v.t. Koelkast, 

max. 24 uur 

 Perineum/Rectum uitstrijk 

Stafylokokken dragerschap 

∑-transwab met paarse dop 

 
Wattenstok in medium laten zitten 

n.v.t. Koelkast, 

max. 24 uur 

 Liquor 

   Banale kweek 

  TBC kweek  

  Gist/schimmelkweek 

Steriele liquorbuis 

 

0,5-10 ml 35 ± 2ºC, max 15 

uur. 

Rechtop bewaren 

en vervoeren  

 Liquor 

   PCR neurotrope virussen (HSV/VZV 

entero-,  

   parechovirus) 

Steriele liquorbuis 

 

1-10 ml Koelkast, 

max 24 uur 

Rechtop bewaren 

en vervoeren 

 Maaginhoud 

 

Steriel potje, rode deksel 

 

2-50 ml Koelkast, 

max 24 uur 

 Mond-, tonguitstrijk 

   Gistkweek 

∑-transwab met paarse dop 

 
Wattenstok in medium laten zitten 

n.v.t. Koelkast, 

max. 24 uur 
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Onderzoek Afnamemateriaal Hoeveelheid Bewaarcondities 

 Nagels Steriel potje, rode deksel 

 

n.v.t. Kamertemperatuur, 

max. 24 uur 

 Oog, oor uitstrijk 

 

∑-transwab met oranje dop 

 
met dunne flexibele wat. 

Wattenstok in medium laten zitten 

n.v.t. Koelkast, 

max. 24 uur 

 Orthopedisch materiaal Steriel potje, rode deksel 

 

n.v.t. Koelkast, 

max. 24 uur 

 Plakbandpreparaat 

   Onderzoek op Enterobius/aarsmade- 

Taenia- 

   eieren, oxyuren 

Objectglaasje (in preparaatdoosje, 

helder plakband) 

 

n.v.t. Kamertemperatuur 

 Pleuravocht 

 

Steriel potje, witte deksel 

 

2-25 ml. Koelkast, 

max 24 uur 

 Punctaat Steriel potje, witte deksel 

 
of spuit, afgedopt (dus zonder naald!) 

 
 

Of ∑-transwab met paarse dop, 

wattenstok in medium laten zitten. 

Geen gram en TBC kweek mogelijk. 

 

2-25 ml. Koelkast, 

max 24 uur 

  Schilfers 

   Schimmelkweek 

   Malassezia furfur 

2 objectglaasjes, dichtgetaped 

 

n.v.t. Kamertemperatuur, 

max 24 uur 
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Onderzoek Afnamemateriaal Hoeveelheid Bewaarcondities 

 Semen 

Banale kweek 

Steriel potje, rode deksel 

 

Gehele 

lozing 

Koelkast, 

max 24 uur 

 Serum 

Infectieziekten serologie (HAV, HBV, 

HCV,      HIV, CMV, EBV, Toxoplasma, 

Rubella, Brucella, kinkhoest, Lyme, 

Chlamydia, Zika etc) 

Stolbuis, gele dop 10 ml 

 
 

10 ml bloed Koelkast, 

max 24 uur 

 Sputum 

   Banale kweek 

   Schimmelkweek 

   Legionella: kweek en PCR 

   TBC kweek en PCR 

   Respiratoire viruspakket 

  Atypische verwekkers (mycoplasma, C.        

pneumoniae, C., psittaci) 

Steriel potje, rode deksel 

 

2-50 ml. Koelkast, 

max 24 uur 

 Urine 

   Banale kweek  

Boorzuurbuis (olijfgroen) 

 

Zie afname-

instructies 

max. 72 uur  

 

 Urine 

   BRMO (ESBL) 

   MRSA 

   Legionella- en/of pneumokokkensneltest 

Steriel potje, witte deksel 

 

2-25 ml Koelkast, 

max 24 u 

 Urine 

   Retrograde ejaculatie 

Steriel potje, witte deksel 

 

Eerste 

volledige 

portie na 

ejaculatie 

Kamertemperatuur, 

max 16 uur 

 Urine 

Schistosoma  

 4 Steriele potjes, witte deksel 

 

4x25 ml 

geproduceerd 

rond midden 

vd dag na 

activiteit 

of 

24 uurs urine 

Koelkast,  

max. 24 uur 

 Urine  

   TBC onderzoek 

4 Steriele potjes , witte deksel 

 

4x25 ml Koelkast,  

max. 24 uur 

file://///ghzdocumentcentrum/DavWWWRoot/afdeling/mmb/Gestructureerde%20documenten/Protocollen/Algemeen/Bijlagen/MMB-ALG-PR-032-BY04.docx
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Onderzoek Afnamemateriaal Hoeveelheid Bewaarcondities 

 Urine 

   PCR Chlamydia, GO, Trichomonas 

Steriel potje, witte deksel 

 
 

Of  

 

0.5ml-25 ml Koelkast, 

max 24 uur 

Boorzuurbuis (olijfgroen) 

 

Zie afname-

instructies 

max. 72 uur  

 

 Weefsel 

 

Steriel potje, rode deksel 

 

n.v.t. Koelkast, 

max 24 uur 
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