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Beste collega’s,
Met deze nieuwsbrief willen wij u
informeren
over
de
werkzaamheden
van
het
Nederlands
Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis
(NRLBM). Ook maken we graag van de gelegenheid
gebruik om recente veranderingen binnen de
organisatie onder de aandacht te brengen.
De afgelopen maanden zijn voor iedereen en dus
ook voor alle laboratoria in Nederland anders
geweest dan anders. En het einde is voorlopig nog
niet in zicht. Zo ook voor ons laboratorium. Wij
zagen – in tegenstelling tot velen van u – het
aantal inzendingen flink dalen. Zelfs met een
verminderde personele bezetting bleef het
hierdoor mogelijk de continuïteit van het NRLBM
te garanderen. Echter heeft dit mogelijk wel
nadelige invloed op onze bereikbaarheid. Mocht u
contact met ons op willen nemen en wordt de
telefoon niet opgenomen? Blijf dan nog even
langer wachten, u wordt dan doorgeschakeld naar
een antwoordapparaat, of stuur een mail naar
reflab@amsterdamumc.nl. Wij nemen dan zo
spoedig mogelijk contact met u op.
ISO-accreditatie
Voor afgelopen januari stond het heraccreditatie
bezoek van de RvA voor onze afdeling Medische
Microbiologie in de planning. Deze viel echter
samen met de samenvoeging en inhuizing van de
afdeling Medische Microbiologie van het VUmc. Er
is daarom destijds gekozen de accreditatie te
vrijwillig schorsen. Na een hectische maar
succesvolle samenvoeging is per 27 mei 2020 deze
schorsing weer opgeheven. Na de herbeoordeling
door de RvA afgelopen september, kunnen wij u
nu
mededelen
dat
het
NRLBM
weer
geaccrediteerd is.
Personele wisseling
Per september 2020 is Monique Feller na 40 jaar
dienst in het Amsterdam UMC, waarvan ruim 10
jaar bij het NRLBM, met pensioen gegaan. Wij
wensen haar veel geluk en hopen dat zij komende
jaren heerlijk kan genieten van haar welverdiende
pensioen. Vanaf 1 januari 2021 verwelkomen we
Claudia Burger als nieuwe collega en we zien uit
naar een goede en gezellige samenwerking.
Invloed Covid-19 op invasieve
infecties en Europees initiatief

bacteriële

Zoals wij u in de vorige nieuwsbrief reeds
berichtten, bemerkten wij een grote impact van
Covid-19 op incidentie van invasieve bacteriële
infecties in Nederland. Dit blijkt een wereldwijd
fenomeen
te
zijn.
De
samengebrachte
bevindingen over de invloed van Covid-19 op de
incidentie van invasieve bacteriële infecties van
26 landen verspreid over 6 continenten zijn
samengebracht in het volgende artikel:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/202
0.11.18.20225029v1. De formatie van het IRIS
consortium is van grote waarde om veranderingen
in de incidentie van ernstige bacteriële
infectieziekten over verschillende landen te
kunnen vervolgen.
Naar aanleiding van de Covid-19 epidemie hebben
we op onze inzendformulieren een extra vakje
toegevoegd waarbij u aan kunt geven of de
patiënt positief getest is op Covid-19/Corona. Zou
u dit – indien bekend – willen aankruisen? Hiermee
kan bijvoorbeeld in beeld worden gebracht of
Covid-19 patiënten een verhoogd risico hebben op
bacteriële co-infecties.
Praktische aandachtspunten
We merken de afgelopen maanden dat er met het
inzenden een aantal zaken minder goed gaan of
ontbreken. Daarom graag aandacht voor de
volgende punten rondom aanvragen en inzenden:
 Verkeerde adressering. We hebben de laatste
tijd vrij regelmatig post ontvangen voor andere
laboratoria binnen het AmsterdamUMC, locatie
AMC. Het AMC is een grote organisatie met veel
laboratoria. Binnen het AMC wordt de post eerst
verspreid naar de afdelingen en pas daarna
geopend. Verkeerde adressering levert daardoor
ongewenste vertraging op. Wilt u zorgen dat
aanvragen goed geadresseerd worden en dat ons
antwoordnummer uitsluitend wordt gebruikt voor
inzendingen naar het NRLBM? Ons postadres is:
Antwoordnummer 153
kamer IA3-120
1100WC Amsterdam.
 Volledig invullen aanvraagformulier. Zou u uw
medewerkers erop willen attenderen de
aanvraagformulieren
zo
volledig
mogelijk
invullen? Zaken die we regelmatig missen en
vervolgens op moeten vragen zijn bijv. de
afnamedatum en behandellocatie van de patiënt.
Een correcte afnamedatum is van groot belang is
voor een goede surveillance. Het aangeven van de
behandellocatie is van belang bij een aantal

studies die in samenwerking met ons laboratorium
lopen, zeker gezien het merendeel van de
laboratoria inmiddels een regiofunctie gekregen.
Komen
uw
ziekenhuis(lab)locatie
en
behandellocatie van de patiënt overeen, dan kunt
u ook ‘idem’ opschrijven bij behandellocatie. Dat
kost minder tijd, maar volstaat ook.
 Eenduidige nummering. Voor goede en
duidelijke identificatie verzoeken wij u gebruik te
maken van eenduidige nummering op zowel het
aanvraagformulier als de bijoux. We ontvangen
regelmatig aanvragen met 2 of 3 monster-/lab/opstuurnummers. Dit leidt soms tot verwarring.
 Gebruik het NRLBM inzendformulier. We merken
dat steeds meer laboratoria vragen om het
inzenden van eigen geprinte inzendformulieren.
Wij begrijpen deze vraag, maar willen u
vriendelijk
verzoeken
toch
onze
inzendformulieren te blijven gebruiken. Deze
worden bij elke retourzending meegestuurd of is
te vinden op onze website.
Dit is van belang om de volgende redenen:
1) Alle informatie die wij nodig hebben voor
zowel een goede verwerking als een goede en
volledige surveillance staat aangegeven op
het inzendformulier. Gebruik van eigen
inzendformulieren leidt tot ontbreken van
cruciale informatie.
2) Bij gebruik van het NRLBM inzendformulier is
voor ons ondubbelzinnig duidelijk wat alle
informatie betekent en waar deze te vinden
is. Met meer dan 50 inzendende laboratoria
met ieder zijn eigen formulier kan een
onwenselijk risico op verwarring ontstaan.
3) Het inzendformulier verschaft ú informatie:
indien aanpassingen worden gedaan in
bijvoorbeeld aanbod van testen of wijzigingen
omtrent insturen van micro-organismen, is dit
direct én voor iedereen die het formulier in
handen krijgt beschikbaar. ISO vereist daarbij
dat wij aantoonbaar inzenders informeren
over hoe en wat in te zenden. Ons
inzendformulier beschikt over al deze
informatie en door deze retour te zenden laat
u als inzender ook zien deze informatie te
hebben ontvangen.

Wij hopen dat we met deze nieuwsbrief het
belang van een aantal zaken binnen het NRLBM
hebben onderstreept en kijken uit naar onze

verdere
samenwerking.
Voor
vragen en
opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u
contact opnemen via bovengenoemd email adres.
Rest ons nu niets anders dan u een goede
feestdagen en een heel goed – en bovenal gezond
- 2021 te wensen.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers van het Nederlands
Referentielaboratorium voor Bacteriële
Meningitis.
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