
U heef t  klachten of  
signalen en 
bezoekt  uw 

huisar ts

De huisar ts 
vermoedt  

Chlamydia

Bent  u man? 
Uw huisar ts geef t  
u een afnameset  
mee voor  ur ine 

SOA diagnost iek   

Bent  u vrouw? De huisar ts neemt mater iaal  af  
voor  onderzoek met  een afnamestok OF de 
huisar ts geef t  u afnameset  mee om zel f  een 

vaginaal  ui tst r i jk te maken 

De koer ier  van het  
CBSL bi j Tergooi  

haal t  het  mater iaal  
voor  onderzoek op 

bi j de huisar ts

U lever t  het  
mater iaal  voor  

onderzoek in bi j de 
huisar ts

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

We regist reren de 
aanvraag in de 

computer  van het  
laborator ium-

informat iesysteem 

We maken het  
mater iaal  gereed  

voor  het  ui t  te 
voeren onderzoek

De medisch 
microbiologisch 
anal ist   isoleer t  

DNA ui t  de 
ur ine/ui tst r i jk

De anal ist  zet  de 
PCR in en ?leest? 

het  DNA

De anal ist  analyseer t  de 
resul taten en stel t  de 

(voor lopige) ui tslag van de 
test  vast

De ui tslag wordt  
ingevoerd in de computer  

van het  laborator ium-
informat iesysteem 

De medisch special ist  (ar ts-microbioloog) 
beki jkt  de voor lopige ui tslag van de anal ist  en 

autor iseer t  de ui tslag zodat  die def ini t ief  
wordt

Deze def ini t ieve ui tslag van de 
ar ts-microbioloog wordt  

elekt ronisch aan de huisar ts 
gerappor teerd

Is de testui tslag posi t ief? Dan wordt  dezel fde 
dag de assistente van de huisar ts op de hoogte 
gebracht . De ar ts-microbioloog geef t  zo nodig 
advies over  behandel ing en eventuele cont role 

U ontvangt  de def ini t ieve ui tslag van 
uw huisar ts. Is de testui tslag posi t ief? 

Dan schr i jf t  de huisar ts u de juiste 
ant ibiot ica voor

Chlamydia Polymerase Chain React ion (PCR) 

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


