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Inleiding
De verschillende opties voor het aanvragen van betrouwbare corona (SARS-CoV-2) diagnostiek
in onze regio lijken op dit moment niet altijd even duidelijk. Met onderstaande uitleg hopen we u
als zorgverlener een helder overzicht te geven over de verschillende mogelijkheden die u
heeft.

De patiënt heeft corona gerelateerde klachten
In geval van corona gerelateerde klachten kunt u de patiënt verwijzen naar de GGD testlocaties
in Enschede en Goor. De testlocaties zijn in principe dagelijks geopend tussen 9:00-12:00 en
13:00-16:00. Meer informatie over aanmelden en locaties is te vinden op de website van de
GGD Twente.
Als de patiënt niet mobiel genoeg is om naar de GGD teststraten te gaan, kunt u er ook voor
kiezen de test op de huisartsenpraktijk of elders af te nemen. Afnamesets voor corona (SARSCoV-2) diagnostiek zijn te bestellen bij LabMicTA. U kunt daarvoor bellen naar de afdeling
Relatiebeheer van LabMicTA, op telefoonnummer 088-5374245.

De patiënt gaat een reis maken naar het buitenland
De komende zomermaanden kan het zijn dat een patiënt een gezondheidsverklaring nodig
heeft voor een reis naar het buitenland. In dat geval kunt u de patiënt (reiziger) verwijzen naar

de Travel Health Clinic (THC), die daarbij een centrale rol speelt in de regio.

Meer informatie over aanmelden en testlocaties van de THC kunt u vinden op de website van
de THC. Deze test komt voor rekening van de reiziger. Informatie over het tarief kunt u vinden
op de website van de THC.

De reiziger moet erop letten dat een gezondheidsverklaring maar een paar dagen geldig is.
Meestal is dit 72 uur, maar dat kan per land wisselen. Het is daarom aan te bevelen op tijd te
informeren naar de eisen van het land van bestemming.

De patiënt heeft mogelijk een SARS-CoV-2 infectie
doorgemaakt
U kunt besluiten om via serologisch onderzoek een antistof bepaling tegen SARS-CoV-2 uit te
voeren. Als blijkt dat de patiënt antistoffen heeft opgebouwd, betekent dit "dat de patiënt in
aanraking is geweest" met het SARS-CoV-2 virus. Het zegt nog niets over de kans om opnieuw
geïnfecteerd te raken.
LabMicTA werkt hierin samen met Medlon. De patiënt kan daarom voor deze test bloed laten
prikken bij de prikpost van Medlon. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. Zie hiervoor
deze link.

Welk materiaal wordt afgenomen?
Op de GGD teststraat en bij de THC wordt een uitstrijkje van de keel en naspharynx
afgenomen.
Voor serologisch onderzoek wordt er een buisje bloed afgenomen op de prikpost.

Wie voert het onderzoek uit?
LabMicTA voert onderzoek uit voor de GGD Twente en de Travel Health Clinic.
Serologisch onderzoek voert LabMicTA uit in samenwerking met Medlon. Afhankelijk van de
stroom materialen vanuit de prikposten, wordt het materiaal soms onderzocht bij Medlon, en
soms bij LabMicTA. Het kan daarom zijn dat de doorlooptijden tot de uitslag daarom anders
zijn, afhankelijk van welk laboratorium het onderzoek uitvoert.

Hoe vaak wordt het onderzoek uitgevoerd?
Bij het aantonen van het virus wordt op dit moment dagelijks, en meerdere keren per dag,
moleculaire diagnostiek uitgevoerd voor Coronavirus (SARS-CoV-2).
Voor het aantonen van een doorgemaakte infectie wordt de serologische test in principe 2 keer
per week uitgevoerd op LabMicTA, nl. op dinsdag en vrijdag. Bij voldoende aanbod wordt deze
test vaker per week uitgevoerd.
Materialen van verdachte patiënten die vóór 17.30 uur op LabMicTA zijn, worden nog dezelfde
dag getest op Coronavirus, ook in de weekenden!

De kosten van het onderzoek
Alle SARS-CoV-2 onderzoeken, die worden uitgevoerd voor patiënten met corona gerelateerde
klachten uit de eerste lijn, worden vergoed door de overheid. LabMicTA zal de kosten hiervoor
dus niet in rekening brengen bij de zorgverzekering van de patiënt.

De kosten voor onderzoeken, die bij THC worden aangevraagd in verband met een
buitenlandse reis, komen voor rekening van de patiënt.

Wie krijgt de uitslag?
Wij geven de uitslagen altijd alleen aan de aanvragende arts of organisatie. Niet aan de
patiënt. In geval van de GGD testlocaties is de aanvrager de GGD, in geval van de THC is de
aanvrager de THC. Beide organisaties informeren op hun beurt de patiënt over de uitslag.
Bij een aanvraag via de GGD testlocaties is het ons niet bekend wie de huisarts van de patiënt
is. Wij leveren dus geen uitslag aan de huisarts van de patiënt. Vragen over uitslagen moeten
dan ook gericht worden aan de GGD Twente.
De THC levert alleen bij een negatieve uitslag een gezondheidsverklaring aan de reiziger.
Bij een positieve uitslag wordt hier altijd melding van gemaakt bij de GGD, die een
contactonderzoek start.

Bij vragen
Als u vragen heeft over de opties zoals hierboven beschreven, of over de logistiek achter de
onderzoeken, dan kunt u contact opnemen met de afdeling relatiebeheer van LabMicTA op
telefoonnummer 088-5374245 of per mail op relatiebeheer@labmicta.nl

CONTACTGEGEVENS
LabMicTA
Boerhaavelaan 59
7555 BB Hengelo

OPENINGSTIJDEN
Postadres:
Postbus 516
7550 AM Hengelo

Werkdagen: 8.00 - 17.00 uur
Zaterdagen, zon- en feestdagen:
10.00 - 11:00 uur

T. 088-5374200
W. www.labmicta.nl

Wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsflits? Klik dan hier om u af te melden.

