Aanvraagformulier parasitologie WORMEN
Patiëntgegevens
Naam en voorletters:

Result Laboratorium
Postbus 444
3300 AK Dordrecht

 Man  Vrouw Geboortedatum:

www.resultlaboratorium.nl

Burgerservicenummer (BSN):
Adres:

Mail:

info@resultlaboratorium.nl

Tel:

078-6541532
0183-644800

Overleglijn dienstdoende specialist

Postcode en woonplaats:

Aanvrager						

078-6541529

Instelling:

		

[code instelling]

Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:					

AFNAMEDATUM:

Gebruik het Huisartsenformulier Laboratoriumdiagnostiek of ZorgDomein verwijzing voor
het aanvragen van Parasitologisch fecesonderzoek (PCR) op darmprotozoa
(Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Dientamoeba fragilis, Blastocystis hominis)

Anamnese
Voor de uitvoering van specieel parasitologisch onderzoek is het noodzakelijk alle onderstaande vragen
te beantwoorden.
Diarree en/of darmklachten?		
 Ja, sinds .... jaar, .... maanden, …. dagen		
 Nee
Bloed bij de ontlasting? 		
 Ja							 Nee
Eerder onderzoek verricht? 		
 Ja, op datum: .... - .... - …......			
 Nee
Controle na therapie? 		
 Ja, medicatie ………………………....................
 Nee
Eosinofilie? 				
 Ja							 Nee
Immuun gecompromitteerd?		
 Ja							 Nee
Overige bijzonderheden? 		
…………………………………………………………………
Lang- of kortdurend in landen buiten West Europa verbleven?
					 Ja, noteer het land en de verblijfsperiode		
 Nee
Land: ……………………………………
van .. - ..- …. tot .. - .. - ….
bezocht/gewoond
Land: ……………………………………
van .. - ..- …. tot .. - .. - ….
bezocht/gewoond

Parasitologisch onderzoek (indien geïndiceerd)
 Wormeieren (feces)
 Worm analyse (worm inleveren)
 Plakbandproef (Enterobius vermicularis, Teania spp.)

Afname & verzendinstructies
[WEI]
[WORM]
[PLAK]

Bij diarree en/of damrklachten na bezoek land buiten West Europa:
 Cystoisospora belli/cylospora cayetanensis (feces)

[CYCA]

Feces: Vul het potje tot de helft met
ontlasting. Bewaar op kamertemperatuur.
24 uurs urine: Alle verzamelde urine
inleveren, urinebokaal te verkrijgen bij
het afnamelaboratorium. Koel bewaren.
Plakbandproef: plakband op perianale
huid drukken en op objectglaasje plakken.

Onderstaande onderzoeken zijn alleen zinvol na een bezoek aan de
(sub)tropen. Houd een minimale tijdspanne van 6-8 weken tussen
mogelijke expositie en onderzoek aan. Vraag ook serologisch onderzoek aan.

Voorzie het materiaal van naam én
geboortedatum.

 Strongyloïdes stercoralis PCR (feces)

Inleveren kan bij één van de prikposten
van Result Laboratorium (kijk voor openings-

 Schistosoma spp (feces) 		

 Schistosoma haematobium (24 uurs urine)

Ontvangstdatum Result Laboratorium:
Registratie door:

[STRO]
[SCHM]
[SCHU]

tijden en locaties op:
www.resultlaboratorium.nl/priklocaties)

of bij uw huisarts.
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