RIVM LIMS
NUMMER
niet beschrijven

Gegevens inzender
Primaire aanvrager:

Gegevens

n Huisarts

n GGD

n Anders

n patiënt

n contact

BSN:

Naam aanvrager:

Naam:

Functie aanvrager:

Voorletters:

Adres:

Geb. datum:

Postcode:

Postcode:

Plaats:

Adres:

Tel. nr. aanvrager (voor uitslag):

Woonplaats:

Huisarts (altijd invullen indien niet aanvrager)

M/V:

GGD (altijd invullen indien niet aanvrager)

Naam:

Locatie:

Adres:

Postcode Plaats:

Postcode Plaats:

Tel. nr. GGD contact (voor uitslag):

Tel. nr. huisarts (voor uitslag):
OSIRIS nummer (patiënt):
Extern monsternummer:

Aanvraagformulier influenzavirus diagnostiek
Soort materiaal: n Neuswat

n Keelwat

n Oogwat

n Sputum

n BAL

n Bloed

n Anders, nl:
Datum afname:
Verblijf buitenland:

Datum 1e ziektedag:
n Nee

n Ja, waar:
Wanneer (periode):

(Mogelijk) contact binnen/buitenland met besmette:

n Patiënt

n Vogels

n Varkens

n Anders, nl:
(Exacte) plaats van (mogelijke) besmetting:

Wanneer (periode):

Symptomen
n Acuut begin (prodromaal stadium max. 4 dagen)

n Spierpijn

n Rhinorrhoe

n Koorts

n Keelpijn

n Diarree

n Malaise

n Hoesten

n Anders, nl

n Hoofdpijn

n Kortademigheid

n Geen klachten

..........................................................................

Restanten van het monstermateriaal kunnen anoniem worden gebruikt voor de bereiding van controlemateriaal of voor de evaluatie van nieuwe
methoden. Laboratoriumuitslagen gecombineerd met gegevens op dit formulier kunnen ook anoniem gebruikt worden voor nader onderzoek. Indien
de patiënt bezwaar maakt tegen ‘nader gebruik’, dient u dit kenbaar te maken op dit formulier. Patiënt maakt bezwaar: ☐ ja

Verder invullen aan de achterzijde

Onder deze lijn voor het laboratorium
IDS/UITPAKKEN

Opmerking-nr:

Paraaf:

Datum binnenkomst:

Ziektebeeld of waarschijnlijke diagnose
n Geen
n Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)
n Andere acute respiratoire infectie (ARI), namelijk:
n Gewone verkoudheid

n Acute faryngitis

n Acute tracheïtis

n Pneumonie

n Acute sinusitis

n Acute tonsilitis

n Acute bronchitis

n Anders, nl

n Acute otitis media

n Acute laryngitis

n Bronchiolitis

....................................................

...............................................................................

n Conjunctivitis

Nadere relevante gegevens
Heeft de patiënt/het contact in de twee weken voorafgaand aan de monsterafname antivirale middelen gebruikt?
n Nee

n Ja, nl.:

dosis:

van dd.:

tot dd.:

Heeft een huishoudcontact van de patiënt/het contact in de 2 weken voorafgaand aan de monsterafname antivirale middelen gebruikt?
n Nee

n Ja, nl.:

dosis:

van dd.:

tot dd.:

Schrijft u nu medicijnen ter behandeling van de (acute) ziekte aan de patiënt/het contact voor?
n Nee

n Ja, nl.:

Zo ja, op initiatief van:

n Arts

n Patiënt

Heeft de patiënt/het contact influenzavaccinatie voor dit seizoen ontvangen?

n Nee

n Ja

Behoort de patiënt/het contact tot groep met: Respiratoire allergie/astma?

n Nee

n Ja

Immuundeficiëntie?

n Nee

n Ja

Eén of meer andere chronische ziekten (incl. COPD)?

n Nee

n Ja, nl:

..................................

Opmerkingen:

Instructie monsterafname
Doelgroep
1. Patiënten met influenza-achtig ziektebeeld en/of conjunctivitis
(zie casus definities ziektebeelden) én waarschijnlijke
blootstelling aan (nieuw) humaan of dierlijk influenza virus.
Een contact met symptomen is een patiënt.
2. Asymptomatische contacten van patiënten met laboratorium
bevestigde influenza.
Tijdstip bemonsteren en soort monsters
Bij patiënten worden bij voorkeur acute monsters afgenomen
maximaal vier dagen na de eerste ziektedag. Dat betreft keelwat,
neuswat, indien beschikbaar sputum en/of BAL, en bij verdenking
op conjunctivitis tevens oogwat. Ook wordt een grote buis EDTA
bloed afgenomen op de dag dat de acute respiratoire monsters
worden afgenomen en nog één 3 weken na de eerste ziektedag
met daarbij een nieuw ingevuld formulier. Bij asymptomatische
contacten wordt een grote buis EDTA bloed afgenomen zodra de
indexpatiënt geconfirmeerd is en nog één 3 weken later.
Voorbereidingen monsterafname
1. Zorg dat u afnamemateriaal (wattenstokken, transportmedium,
monsterpotje, bloedafnamemateriaal en verzendmateriaal)
klaar heeft staan.

2. Als de monstername verricht wordt omdat er een vermoeden
op dierlijk influenza bestaat, dient deze patiënt door de
GGD gemeld te worden bij het RIVM via het elektronische
meldingssysteem Osiris. U dient het corresponderende
Osirisnummer op de aanvraag te vermelden. Als dit op
moment van afname nog niet bekend is dan later doorgeven.
3. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in
(incl. tel. nr. GGD en huisarts).
Voor een gedetailleerde geïllustreerde instructie hoe op een
juiste manier monsters afgenomen dienen te worden, en
het monsterpakketje gereed gemaakt dient te worden voor
verzending naar het RIVM, zie de presentatie op de website
www.rivm.nl/afnametechniek_influenzadiagnostiek.
Bewaren monsterafname-materiaal en monsters
Ongebruikte monsterafnamepakketjes van IDS dienen in een
koelkast (2-8°C) bewaard te worden. Tijdens transport en verzenden
kunnen pakketjes bij omgevingstemperatuur bewaard worden.
Vragen over monsterafname
Neem hiervoor contact op met de dienstdoende viroloog van
het RIVM-IDS: 030-274 8558.
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Monsterafname- en verzendmateriaal
Wattenstokken moeten een kunstof schacht hebben in verband
met mogelijke remming van testen als andere materialen worden
gebruikt. Wattenstokken dienen in virustransportmedium
verstuurd te worden om een goede conditie voor kweek
te garanderen. Monsters dienen volgens het principe van
box-in-een-box-in-een-box (UN3373) verstuurd te worden.
Verdere informatie over het verkrijgen van monsterafname- en
verzendmateriaal is te verkrijgen via het RIVM-IDS of via uw lokale
medisch microbiologisch laboratorium.

Wilt u weten welke diagnostische onderzoeken bij het RIVM worden
gedaan? Kijk dan op www.diagnostischvademecum.nl
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