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Expertisecentrum Leptospirose 
Medische Microbiologie & Infectiepreventie 
Meibergdreef 39, 1105 AZ Amsterdam 
Telefoon: 020-5665431 
Openingstijden: ma t/m vr, 09.00-17.00 uur 

  

AANVRAAGFORMULIER VOOR ONDERZOEK OP LEPTOSPIROSE 

 
Aanvrager / uitslag sturen naar 
Naam en voorletters arts        
Ziekenhuis / afdeling       
Adres / Postbus        
Postcode en Plaats        
Telefoon 
 
 
Patiënt 
Naam en voorletters patiënt       
Geboortedatum        
Geslacht         
Adres         
Postcode en plaats        
Burgerservicenummer (BSN)       
 

Datum eerste ziektedag:         of ( ☐ 10 dagen of korter ziek               ☐ langer dan 10 dagen ziek               ☐ Onbekend) 

 
Datum afname:        

Aard materiaal:         

Referentienummer:       

Datum verzending:  

 
Inzenden materiaal voor leptospirose diagnostiek 
Geadviseerd pakket indien patiënt 10 dagen of korter ziek: 

☐ 1 ml serum voor serologie (ELISA) en PCR EN 1 ml EDTA volbloed voor PCR EN 2 ml urine voor PCR  
 

Geadviseerd pakket indien patiënt langer dan 10 dagen ziek:  

☐ 1 ml serum voor serologie (ELISA en MAT) EN 2 ml urine voor PCR  
 

Losse testen 

☐ PCR: 1 ml EDTA bloed     ☐ PCR: 1 ml serum   ☐ PCR: 2 ml urine  

☐ ELISA: 1 ml serum 

☐ MAT (microscopische agglutinatie test): 1 ml serum  

☐ Kweek: 1 ml heparine bloed    ☐ Kweek: 1 ml serum  ☐ Kweek: 2 ml urine* 
 

*Urine voor kweek moet binnen twee uur na lozing op het Expertisecentrum Leptospirose afgeleverd worden. 
Andere materialen: na overleg met het Expertisecentrum Leptospirose kunt u ook liquor en andere materialen inzenden. 
Cito onderzoek is mogelijk na telefonisch overleg. 
      

Recent bezoek buitenland:    Behandeling met antibiotica: Eerdere monsters ingestuurd: 

☐ Onbekend  ☐ Onbekend   ☐ Onbekend 

☐ Nee  ☐ Nee   ☐ Nee 

☐ Ja Waar en wanneer:  ☐ Ja Welke en wanneer   ☐ Ja Wanneer: 
 
 
 
 

Beroeps/hobby contact Vermoedelijke besmettingsbron Klinische gegevens Andere gegevens 

☐    Landbouwer 

☐    Veehouder 

☐    Visser 

☐    Dierenarts 

☐    Boswachter / jager 

☐    Slager 

☐    Tuinder 

☐    Anders, nl:       

☐    Oppervlaktewater 

☐    Rioolwater 

☐    Ratten 

☐    Muizen 

☐    Runderen 

☐    Varkens / wilde zwijnen 

☐    Honden 

☐    Egels 

☐    Anders, nl:        

☐    Griepachtige symptomen 

☐    Koorts  

☐    Overmatige vermoeidheid 

☐    Conjunctivale injectie 

☐    Geelzucht 

☐    Nierfunctiestoornis 

☐    Meningisme 

☐    Spierpijnen 

☐    Bloedingsneiging 

☐    Anders, nl:       

      

 
Restanten van anoniem of gecodeerd monstermateriaal kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Indien hiertegen bezwaar is, moet dit aangegeven worden op 
dit formulier. Schriftelijke patiënteninformatie is verkrijgbaar via ons laboratorium of op www.coreon.org.  
Met klachten of opmerkingen kunt u bellen met: 020-5665431 of e-mailen naar lepto@amc.nl 

http://www.coreon.org/

