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Voor microbiologische diagnostiek zijn geen harde en/of eenduidige referentiewaarden aan te geven. De 
interpretatie van het diagnostisch onderzoek is volledig afhankelijk van het klinisch beeld, de vermelde klinische 
gegevens, de fase van de ziekte, voorgaande diagnostische onderzoeken etc., zoals dat nader is omschreven in 
ons kwaliteitssysteem. Microbiologische diagnostiek is multifactorieel en dat wordt meegenomen in een voorlopig 
en definitief advies aan de aanvrager. Bij onderstaande bevindingen  van het microbiologisch onderzoek wordt 
volgens ons kwaliteitssysteem het resultaat door de verantwoordelijke arts-microbioloog of analist altijd telefonisch 
doorgegeven aan de aanvrager/behandelaar.  
 
Voor de medisch microbiologische diagnostiek is voor een zeer beperkte groep van patiënten het begrip “kritieke 
bevinding” van toepassing. Dat gaat dan om die ziekten die met name grote consequenties kunnen hebben voor 
de patiënt, mede patiënten en de omgeving (bijv. pokken, polio e.d., zie verder in dit document). Dit zijn tevens 
aandoeningen die direct gemeld moeten worden aan de Inspectie van de Volksgezondheid. 
 
In onderstaande tabel wordt aangegeven welke bevindingen telefonisch (conform SBARR-methode) worden 
doorgeven aan de aanvrager/behandelaar/A(N)IOS, uitgaande van klinische relevantie, zoals:  
klinisch beeld, de vermelde klinische gegevens, de fase van de ziekte, voorgaande diagnostische onderzoeken, 
etc. Alle bevindingen worden tevens volgens de reguliere, schriftelijke of elektronische procedure gerapporteerd. 
 
 

Onderzoek 
 

Bevinding Klinisch Poliklinisch 1
e 

Lijn/Extern 

Preparaten Alle relevante cito Gram-
preparaten.  

 

x x x 

Materiaal van in principe 
steriele locaties (bijv. liquor) 
 

Relevante resultaten  x   

Cervixkweken Zwangere patiënt met 
hemolytische streptokokken 
groep B  
 

x   

Feces 
 
 

Alle patiënten met relevante 
positieve  bevindingen voor 
darmpathogenen of 
parasieten/toxines 
 

x x x 

ZN/auramine Positieve uitslag nieuwe 
infectie  
 

x x x 

Legionella-,  
Pneumokokkensneltest 
 

Positieve uitslag nieuwe 
infectie   
 

x x x 

Carbapenemasen Positieve uitslag nieuwe 
besmetting   
 

x x x 

MRSA Positieve uitslag nieuwe 
besmetting  

 

x x x 

Bordetella 
 

Positieve uitslag nieuwe 
infectie   
 

x   

Neisseria gonorrhoeae* Positieve uitslag nieuwe 
infectie  
 

x x x 

Hemodialyse water 
 

Overschrijding norm x   

Kiemgetal in water Overschrijding norm 
 

x   

Kiemgetalbepaling steriele 
producten 

Overschrijding norm  x   
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Onderzoek 
 

Bevinding Klinisch Poliklinisch 1e Lijn/Extern 

Aseptisch controleren klinische 
farmacie 
 

Overschrijding norm x   

Hepatitis A, B, C, E 
 

Positieve uitslag nieuwe 
infectie  
 

x x x 

Chlamydia LGV-typering 
 

Positieve uitslag nieuwe 
infectie  

 

x x x 

Syfilis (lues) Positieve uitslag nieuwe 
infectie  
 

x x x 

HIV  Positieve uitslag  nieuwe 
patiënt 
 

x x x 

PCR Legionella, Mycoplasma, 
Chlamydophila, PJP 
 

Positieve uitslag nieuwe 
infectie  
. 

x x x 

PCR Influenza,  x   
Q-koorts  
 

Positieve uitslag nieuwe 
infectie  
 

x x x 

Lyme neuroborreliose Positieve uitslag nieuwe 
infectie  
 

x x  

Parvovirus B19 IgM  Positieve uitslag van 
een zwangere 
 

x x x 

Mycobacterium tuberculosis en 
Mycobacterium species PCR 

Positieve uitslag nieuwe 
infectie  
 
 
 

x x x 

Prikaccidenten Positieve uitslag van 
aangevraagd onderzoek 

 

x x x 

Zwangerenscreening Positieve uitslag van 12
e
 

weeks screening 
 

x x x 

*Voor de GGD geldt een andere rapportage afspraak 
 

Onderstaand wordt aangegeven welke aandoeningen vallen onder het begrip “kritieke” bevindingen, level 1 of 2. 
Voor deze aandoeningen zullen wij direct de aanvrager op de hoogte stellen van de betreffende aandoening en de 
maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van verspreiding en ter opsporing van contacten. De 
Inspectie van de Volksgezondheid en/of de GGD worden op de hoogte gebracht voor afstemming aangaande de 
Openbare Gezondheidszorg. 
 
Aandoeningen te melden als kritieke bevinding: 

- MERS-coronavirus 

- Pokken 

- Polio 

- SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 

- Virale hemorragische koorts (bijv. Ebola virus) 


