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Cito-onderzoeken afd. Medische Microbiologie
Dit overzicht geeft inzage in de cito-onderzoeken welke, na overleg met de dienstdoende- arts microbioloog, buiten
kantooruren kunnen worden aangevraagd en verricht.

Cito onderzoeken bacteriologie
Soort onderzoek

Opmerkingen

Cito Gram preparaat van patiëntmaterialen
(lichaamsvochten, weefsel, pus, sputum, Bronchus, BAL)

Altijd in overleg met AM

CAPD onderzoek

Altijd in overleg met AM

Liquor onderzoek
Malaria
Neonatale screening maaginhoud, placenta materiaal

Altijd in overleg met AM

TBC onderzoek

Enkel microscopie

Microfilaria (aanname te onderzoeken materiaal, niet het
onderzoek zelf)

Altijd in overleg met AM

Cito onderzoeken serologie
Soort onderzoek

Opmerkingen

Anca IFT/ MPO/ PR3/ GBM

Altijd in overleg met AM

Clostridioides difficile toxine A en B

Cito’s aangevraagd buiten reguliere werktijden
worden de eerstvolgende dag verricht.

Legionella antigeentest in urine

Tijdens werktijden; daarna alleen in overleg met AM

Streptococcus pneumoniae antigeentest in urine

Tijdens werktijden; daarna alleen in overleg met AM

Adeno/Rota sneltest in feces

Tijdens werktijden; daarna alleen in overleg met AM

HBsAg sneltest

Alleen bij prikaccidenten buiten normale werktijden
(Alléén indien aangevraagd)

Anti HIV sneltest

Alleen bij prikaccidenten buiten normale werktijden

Mononucleosis infectiosa sneltest

Altijd in overleg met AM

Cito-onderzoeken afd. Medische Microbiologie
Versie 2

laboratorium

MMB

pagina
ingangsdatum
geldig tot

2/2
10-05-2019
10-05-2021

Cito onderzoeken moleculaire diagnostiek

Soort onderzoek

Prioriteit

Opmerkingen:
Alleen in dagdienst op zaterdag!
Locatie Heerlen

HSV PCR (alleen liquor)

1

VZV PCR (uit liquor)

1

Enterovirus PCR (uit liquor)

1

Parechovirus PCR (uit liquor)

1

hMPV PCR

1

Influenza A/B PCR

1

RSV PCR

1

Parainfluenza 1-4 PCR

1

Mycoplasma pneumoniae PCR

1

Chlamydia psittaci PCR

1

Chlamydia spp. PCR (incl. C. pneumoniae) uitgezonderd
monsters opgestuurd voor typering)

1

Pneumocystis jiroveci PCR

1

Mycobacterium tuberculosis PCR

4

MRSA BDmax PCR

2

Clostridioides difficile BDmax PCR

3

Groep B streptokokken PCR Cepheid
Influenza/ RSV sneltest Cepheid
(1)
(2)

Locatie Sittard

(1)

monster aanwezig op
frontoffice voor
9.00 uur

monster aanwezig
op frontoffice voor
(2)
9.00 uur

monster aanwezig op
frontoffice voor
8:30 uur

monster aanwezig
op frontoffice voor
8.00 uur

1

Van 8:30 - 16:00 uur

Van 8:00- 14:00 uur

1

Van 8:30 - 18:45 uur
(alleen tijdens
winterseizoen)

Van 8:00- 15:45 uur
(alleen tijdens
winterseizoen)

: Materiaal gaat per bode naar de hoofdlocatie
: Materiaal gaat per taxi naar de hoofdlocatie indien bode niet meer beschikbaar

Prioriteiten:
1.
Wordt op zaterdag altijd uitgevoerd.
2.
Wordt op zaterdag altijd uitgevoerd. Bij extreme drukte kan deze test doorgeschoven worden naar
eerstvolgende werkdag. Hierbij wordt eerst prioriteit 3 doorgeschoven, daarna 2.
3.
Wordt op zaterdag altijd uitgevoerd. Bij extreme drukte kan deze test doorgeschoven worden naar
eerstvolgende werkdag. Hierbij wordt eerst prioriteit 3 doorgeschoven, daarna 2.
4.
Op speciaal verzoek van AM (uitzonderingen), aan te geven voor 8.30 uur zaterdagochtend.

