
U heef t  klachten of  
signalen en 
bezoekt  uw 

huisar ts

Uw huisar ts handel t  volgens de afgesproken r icht l i jn 
ur ineweginfect ies: hi j of  zi j kan op de prakt i jk een ur ineweginfect ie 

vaststel len en tot  behandel ing overgaan als dat  nodig is. Of  uw 
huisar ts beslui t   volgens de r icht l i jn ur ine af  te nemen en naar  het  

CBSL bi j Tergooi  te sturen voor  nader  onderzoek

Uw huisar ts geef t  u een 
afnameset je mee om ur ine 

in op te vangen en in te 
leveren

Blaasont st ek ing  
Urinekweek

De def ini t ieve ui tslag van 
de ar ts-microbioloog 
wordt  aan de huisar ts 

gerappor teerd

U lever t  het  
ur inemater iaal  voor  
onderzoek in bi j uw 

huisar ts

De koer ier  van het  CBSL bi j 
Tergooi  haal t  het  mater iaal  voor  
onderzoek op bi j de huisar ts en 
t ranspor teer t  di t  gekoeld naar  

het  CBSL bi j Tergooi

Bi j binnenkomst  op het  CBSL bi j 
Tergooi  cont roleren we het  te 

onderzoeken mater iaal  op 
pat iëntgegevens, huisar tsgegevens, 

mater iaal  en aangevraagd onderzoek

De aanvraag wordt  
ingevoerd in de computer  

van het  laborator ium-
informat iesysteem 

Het  ur inemater iaal  wordt  
gereed gemaakt  voor  het  
ui t  te voeren onderzoek

Op dag 1 wordt  een 
?microscopisch preparaat? 
van de ur ine gemaakt  en 

een kweek ingezet  door  de 
medisch microbiologisch 

anal ist

De ui tslag van het  
preparaat  wordt  in het  

laborator ium-
informat iesysteem 

ingevoerd door  de anal ist

Op dag 2 wordt  de kweek door  de anal ist  
bekeken. Als in de kweek een bacter ie 

groei t , wordt  deze gedetermineerd (van een 
naam voorzien) en er  wordt  een 

gevoel igheidsbepal ing  voor  de bacter ie 
ingezet

Als de bacter ie erg ongevoel ig  is voor  
ant ibiot ica , worden in over leg met  de 

ar ts-microbioloog aanvul lende 
gevoel igheidsbepal ingen ui tgevoerd

Op dag 3 wordt  de gevoel igheid van de 
bacter ie afgelezen; de (voor lopige) 

ui tslagen van kweek en ant ibiot ische 
gevoel igheid worden in het  

laborator iuminformat iesysteem 
ingevoerd door  de anal ist  

Indien er  op dag 2 geen of  onbelangr i jke bacter iën groeien, voer t  een anal ist  die (voor lopige) 
ui tslag nog dezel fde dag in in het  laborator iuminformat iesysteem 

De voor lopige ui tslag van 
de anal ist  wordt  door  de 

medisch special ist  
(ar ts-microbioloog) 

geautor iseerd

U ontvangt  de def ini t ieve ui tslag van uw 
huisar ts. De huisar ts kan u met  ant ibiot ica 
behandelen; indien noodzakel i jk over legt  de 
huisar ts over  de keuze van het  ant ibiot icum  

met  de ar ts-microbioloog 

Als het  onderzoek is afgerond gaat  vanui t  het  
laborator iuminformat iesysteem een signaal  
naar  de f inanciële afdel ing van Tergooi . Zi j 
maken de factuur  op en sturen deze aan uw 
zorgverzekeraar


