Referentielaboratorium voor LEISHMANIA
GELIEVE HET STAAL SAMEN MET DIT INGEVULD FORMULIER OP TE STUREN NAAR:
Dr. Marjan Van Esbroeck
Instituut voor Tropische Geneeskunde/ CLKB
Kronenburgstraat 43/3-2000 Antwerpen
Tel.: 03/247.66.45 , fax: 03/247.64.40, e-mail: mvesbroeck@itg.be
*GEGEVENS OVER HET LABORATORIUM DAT
HET STAAL OPSTUURT

KLINISCHE GEGEVENS

Naam verantwoordelijke: …………………………...

 cutane vorm

Naam laboratorium: ………………………………...

 mucocutane vorm

Dienst: ………………………………………………

 viscerale vorm

Straat + nr.: …………………………………………
Postcode + gemeente: ………………………………

Ontstaan (maand/jaar): ….

Tel: ……….……..…………………………………..
Fax: …………………………………………………
E-mailadres: …………………………………………
EPIDEMIOLOGISCHE GEGEVENS
PATIENTGEGEVENS
*Naam: ……………………….…………………….
 M

*Geslacht:

V

*Geboortedatum: ……………………………………

*Infectie vermoedelijk opgelopen in:
Land(en): ……………………………………………………..
Plaats: …………………………………….…………………..
Andere endemische gebieden bezocht: ..……………………..

*Postcode of woonplaats: ………………………….
Nationaliteit: ……………………………………….
GEGEVENS OVER HET STAAL
*Identificatienummer:

1. Rechtstreeks microscopisch onderzoek
2. real-time PCR (detectie Leishmania sp.)
3. Species identificatie (indien PCR positief is)

Oorsprong:
 biopt

Welke resultaten kan u van ons verwachten ?

Specifieer : ………………………

 beenmerg
 andere: …………………………………………..

*Afnamedatum: …………………………………….

*Staalafname

 VOOR behandeling
 TIJDENS behandeling
 NA behandeling

* Verplicht in te vullen

Leishmania2016.docx

LEISHMANIA

Verantwoordelijke :
Naam : Dr. VAN ESBROECK M.
Ziekenhuis / Laboratorium : I.T.G. - Klinische Biologie
Adres : Kronenburgstraat 43/3 - 2000 Antwerpen
Tel. : 03/247.64.45
Fax : 03/247.64.40
E-mail : mvesbroeck@itg.be

Verzending :
type van de te versturen stalen
transportmedium
transportmedium beschikbaar op aanvraag
te gebruiken verpakking
maximale duur van de verzending
indien koel bewaard

:
:
:
:
:

biopsie, beenmerg
voor biopsies: 1 ml steriel fysiologisch water
neen
aangepast aan het staal (wettelijke normen)
24 uur bij kamertemperatuur of 3 dagen

Onderzoek :
Type van onderzoek
routineonderzoek
op aanvraag


bevestiging van de diagnose


typering


onderzoek naar de resistentie
ander onderzoek :
Opsporing van antistoffen met directe agglutinatie in geval van vermoeden van viscerale leishmaniose
Facturatie van deze testen aan het
aanvragend laboratorium





Resultaten :
aantal dagen om het resultaat van een routineonderzoek te bekomen : 5 dagen

Beschrijving van de activiteiten van het Referentielaboratorium :
Diensten verleend aan de Laboratoria :
• Confirmatie van de diagnose.
Doelstellingen in het kader van Epidemiologische Surveillance en Volksgezondheid :
• Confirmatie van de diagnose.
Doelstellingen in het kader van Onderzoek en Ontwikkeling :
• Mucocutane leishmaniose in de eerstelijnsgezondheidszorg.
• Epidemiologie en moleculaire genetica van leishmaniosen.

