
BELANGRIJK 
✓ LEES DE INSTRUCTIES 

Het opvolgen van de instructies vergroot de  
nauwkeurigheid van het onderzoek 

✓ AANVRAAGFORMULIER 
Vul de invulvelden in die van toepassing zijn op het 
aanvraagformulier en vergeet deze niet mee te 
sturen met het monster 

✓ MONSTERNAME BIJ KLACHTEN 
Wacht met het afnemen van de monsters tot een 
dag waarop klachten zoals aandrang of brijachtige 
ontlasting zijn toegenomen; dit kan duiden op een 
verhoogde uitscheiding van darmparasieten 

✓ TWEE KEER EEN MONSTER NEMEN 
Om de kans te vergroten de parasieten aan te tonen 
worden er op twee verschillende dagen monsters 
genomen 

✓ VLOEISTOF IN BUISJES 
In de buisjes zit een bewaarvloeistof en zorgt ervoor 
dat het monster tot weken na afname nog goed is 
voor onderzoek 

INFORMATIE 

✓ Binnen 7 tot 10 werkdagen uitslag 

✓ De uitslag wordt gerapporteerd aan uw zorgverlener 
of aan uw darmklachten.nl account toegevoegd 

✓ De medewerkers van het laboratorium zijn niet 
medisch onderlegd; u kunt niet bij hen terecht voor 
aanvullend advies over uw uitslagen  

✓ Persoonsgegevens worden door MGlab&Advies B.V. 
opgenomen in een beveiligd digitaal  
patientenarchief waarop het privacyreglement van 
toepassing is conform de Wet Bescherming  
Persoonsgegevens  

✓ De onderzoeken komen niet in aanmerking voor 
vergoeding bij uw zorgverzekeraar 

 
CONTACT 
Postbus 1528 - 8901 BV Leeuwarden 
Agora 1 - 8934 CJ Leeuwarden 
info@mglab.nl - www.mglab.nl - 058 2120025 

INSTRUCTIES en INFORMATIE 

PARASIETENMONSTER 
 

Instructie afname parasietenmonster op de eerste dag 

•  Wacht met monstername tot klachten zijn toegenomen 

•  Schroef het gele dopje van het buisje en leg deze op een  
schoongemaakt oppervlak 

•  Vang de ontlasting droog op met het bijgeleverde  
fecesopvangsysteem 

•  Trek de latexvrije handschoenen aan 

•  Haal de wattenstaaf uit de koker en prik deze in de  
ontlasting en zorg dat er een klontje ontlasting aan zit  

•  Breng de ontlasting over in de vloeistof in het buisje  
beweeg het wattenstaafje voorzichtig op en neer met  
een draaiende beweging 

•  Plaats de gele dop op het buisje en draai deze goed aan 

•  Gooi de handschoenen en koker met vieze wattenstaaf  
weg bij het normale afval 

•  Bewaar het eerste monster voor parasietenonderzoek in  
de RigidSafetyBag bij kamertemperatuur tot het opsturen  
van alle monsters (!) Sluit de RigidSafetyBag nog niet! 

•  Herhaal de volgende dag bovenstaande procedure voor  
de afname van het tweede parasietenmonster 

  

Instructie inpakken en verzenden 

•  Plaats beide buisjes in de RigidSafetyBag en sluit deze  
door de sluitstrip te verwijderen 

•  Plaats de RigidSafetyBag samen met het  
aanvraagformulier in de verzendenvelop 

•  Sluit jd verzendenvelop door de witte plakstrip te  
verwijderen 

•  Post de envelop met inhoud vlak voor de lichting  
van de brievenbus (vóór 17.00 uur)  


