COVID-19 (SARS-CoV-2) diagnostiek
Datum

31 maart 2020

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..….….….….….….….…..….… .….…

COVID-19 diagnostiek: informatie & instructie voor zelfafname door
zorgverleners in de eerste lijn
.….….….…..….….….….….….….….….….…….

Start:
U heeft een verzoek aan Star-shl tot diagnostiek ten behoeve van COVID-19 voor (een van uw)
zorgmedewerkers.
Waar vind ik afnamemateriaal?
- We werken met specifiek voor COVID-19 diagnostiek samengestelde testkits.
- Testkits zijn in beperkte mate beschikbaar op de geopende prikposten.
- Indien niet voorradig verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw
relatiemanager/accountmanager van Star-shl.
Heb ik een aanvraagformulier nodig?
- U heeft een blanco Star-shl aanvraagformulier nodig waar alle gegevens dienen te worden
ingevuld inclusief de eigen huisarts. Deze aanvraagformulieren zijn aanwezig in de testkit (zie
bijgeleverde instructies).
- Zet in het vakje overige aanvragen: Coronavirus.
Wat moet ik vervolgens doen?
- De zorgmedewerker kan zelf het materiaal afnemen.
- De instructies zijn bijgevoegd in de afnamekit. Het betreft een keel en nasopharynx afname.
- Was voor afname de handen met water en zeep.
- Schrijf naam, geslacht en geboortedatum op buis.
- Breng na afname het materiaal en het aanvraagformulier in de bijgeleverde enveloppe zo spoedig
mogelijk naar de dichtstbijzijnde geopende prikpost bij u in de omgeving. Actuele informatie
hieromtrent checkt u op onze website (www.star-shl.nl). Voor een snelle verwerking kan het
materiaal gedurende kantoortijden ook afgeleverd worden bij de balie van het laboratorium van
Star-shl aan de Vlambloem 21 te Rotterdam.
- Houdt u bij het inleveren van het materiaal rekening met de richtlijnen met betrekking tot Corona.
- Bij inlevering van het afnamemateriaal kan er desgewenst een nieuwe afnamekit meegenomen
worden.
Wat gebeurt er daarna?
- Resultaten kunnen verwacht worden de dag na inleveren van het materiaal (binnen 24-36 uur).
- Zowel positieve als negatieve resultaten worden per edifact of beveiligde (zorg)mail doorgestuurd
naar de huisarts van de zorgmedewerker.
- Positieve resultaten worden niet actief doorgebeld. Het lab verzorgt een vooraanmelding van
positieve resultaten bij de GGD.
- In het kader van de werkgever – werknemer relatie ontvangt u als aanvrager de factuur.
Met vriendelijke groet,
Artsen-microbioloog Star-shl
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