RICHTLIJNEN INPAKKEN LABOSTALEN EN
COMMUNICATIE LABORESULTATEN
1 INPAKKEN LABOSTALEN (van de verblijfsafdelingen)
Alle respiratoire stalen (niet de stalen voor de screening!) worden (na correcte labeling op het receptiën) in een
plastiek zakje gestopt samen met een absorberend doekje.
De eventuele bloedstalen (met correcte labeling) worden ook apart in een zakje gestopt. Deze zakjes worden
dan in een 2de grotere stevigere plastiek zak (zwarte zak) gestopt, samen met absorberend papier. Het
aanvraagformulier wordt in een plastiek zakje aan de buitenkant, zo is er minder kans op besmetting voor de
secretaresse van het labo, op het zakje gekleefd. Zodat de secretaresse zich Het is belangrijk dat de stalen niet
breken of lekken.
Laat dit staal door een opgeleide medewerker naar het labo brengen en zorg dat deze medewerker niet te veel
door andere afdelingen moet gaan.
Eenmaal aangekomen in het labo:
• Campus Rumst: leg de stalen aan de ingang van het labo Bacteriologie in een plastiek verzamelbak, zodat het
labo bacteriologie niet moet betreden worden. Geef de bijhorende aanvraag telkens aan de balie af.
• Campus Bornem: leg dit staal dan in een apart voorzien bakje (coronapatiënten) in het doorgeefluik. Druk op
de bel om de MLT te verwittigen dat het staal gearriveerd is.

2 STALEN AFGENOMEN VOOR COVID-19 STALEN SCREENING
Stalen die afgenomen worden voor screening van het covid-19 virus worden alleen afgenomen door Covid en
transit afdelingen. Deze stalen worden op spoed verzameld en zullen 2x per dag (respectievelijk 7 uur- 17 uur)
vervoerd worden naar campus Rumst. Daar worden de stalen naar het labo gebracht en geregistreerd door de
laboranten. En vandaaruit worden de stalen voor screening naar het externe labo vervoerd.

3 RAPPORTEREN VAN DE RESULTATEN
Wanneer het externe labo de resultaten van de screenings heeft, neemt het externe labo contact op met het
labo van campus Rumst.
Labo campus Rumst noteert de resultaten en brengt deze in hun labosysteem waarnaar deze automatisch
worden doorgestuurd naar C2M voor raadpleging door de artsen.
Labo campus Rumst verwittigt vervolgens de spoedartsen van campus Rumst en campus Bornem met de
resultaten.
De spoedartsen nemen vervolgens contact op met de ambulante patiënten en de afdeling om hun het resultaat
van de screening mee te delen.

Op campus Bornem zullen de resultaten van de patiënten die op campus Bornem hun screeningsstalen hebben
laten afnemen, eveneens in het labosysteem ingeput worden en vandaaruit naar C2M (onder de
laboresultaten) doorgestuurd worden.

