
Informatie Medische Microbiologie en Infectiepreventie voor Prinses Máxima Centrum 

Afleveradres materialen: 

UMC Utrecht, Medische Microbiologie Administratie en ontvangst materiaal diagnostiek: 

Loket 22, Huispostnummer G.04.427  Tel: 088 75 588 29  

Heidelberglaan 100    Fax:  088 75 558 65 

3584 CX Utrecht     

Openingstijden loket 22 bacteriologie: 

Maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:30 uur. 

Zaterdag van 8:00 tot 12:00 uur. 

Zon- en feestdagen van 8:00 tot 11:00 uur. 

Openingstijden loket 22 virologie: 

Maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur. Monsters worden opgehaald via de rondes. 

Moleculaire snel-diagnostiek kan tot 20:00u aangevraagd worden.  

Zaterdagen en zondagen van 10:00 tot 17:00 uur. Snel-diagnostiek via de dd viroloog. 

Telefoonnummer stafsecretariaat: 088 75 576 39 

Ordermanagement MMB aanvragen 

 Via Hix, MMB orders: orderformulier uitprinten en samen met materiaal insturen 

 Keuze opties: virologie & infectieziektenserologie,  

bacteriologie (incl. mycologie, parasitologie) 

 Vervolgens keuze-opties per afnamemateriaalsoort 

 

Afspraken transport richting MMB 

Er is nog geen directe buizenpost verbinding naar de afdeling 

MMB, wel naar de klinische chemie van het UMC Utrecht. Transport van klinische chemie naar 

MMB is intern geregeld.   

 Bloedkweken:   direct via buizenpost (in koker) naar klinische chemie UMCU G3 

 Serum en EDTA:  via buizenpost of via logistiek medewerker PMC 

 Overige materialen:  via logistiek medewerker PMC 

 CITO materialen: zie hieronder 

Rondes logistiek medewerker: 

 Maandag t/m vrijdag: vertrek PMC: 8.00 uur, 11.00 uur, 13.30 uur, 16.00 uur.  

 Zaterdag en zondag: vertrek PMC 10.30 uur (aankomst voor 11.00 uur) 

CITO diagnostiek:   

 Transport via buizenpost of medewerker PMC  

tel://0887558829/
tel://0031887555865/
tel://0887557639/


 Indicaties voor CITO diagnostiek altijd overleggen met en aankondigen bij  

respectievelijk d.d. arts-microbioloog/viroloog of arts-microbioloog  

 Belangrijk materiaal voor bacteriologische, mycologische kweek kan in overleg met 

dienstdoende arts-microbioloog tot 17.30 uur ingezet worden.  

Website medische microbiologie UMC Utrecht 

 https://www.umcutrecht.nl/nl/medischemicrobiologie 

 Intranet UMCU: 

https://team.mijnumc.nl/connect/laboratoriaenapotheek/MMB/Paginas/default.aspx 

 Voor de volgende informatie: Algemene informatie afdeling MMB, afname en transport per 

materiaal, afname benodigdheden, aanvraagprocedure, onderzoek dat wordt uitbesteed, 

klachten, infectiepreventie  

UITSLAGEN EN CONSULTEN MICROBIOLOGIE  

Uitslagen MMB in Hix:   Uitslagen  MMB/Virologie of MMB/Bacteriologie 

Bereikbaarheid artsen-microbioloog: 

 Bacteriologie, mycologie, parasitologie: dienstdoende arts-microbioloog 

o Binnen kantooruren:  64395 (kindergeneeskunde sein) of 74339 (algemeen sein) 

o Buiten kantooruren: via centrale 

 Virologie (inclusief infectieziektenserologie): dienstdoende arts-microbioloog/viroloog 

o Binnen kantooruren:  71762.  

o Buiten kantooruren: via centrale Verslaglegging microbiologisch consult in Hix: 

 Verslaglegging microbiologisch consult in Hix  MMB/Advies 

Bereikbaarheid infectiepreventie: 

Dienstdoende deskundige infectiepreventie: 71512 (8.30-17.00 uur ma tm vr).  

Spoed (tot 23.00 uur) en calamiteit (23.00-7.00): via centrale 

Email: zhip@umcutrecht.nl 

 

Artsen-microbioloog met aandachtsgebied Prinses Máxima Centrum 

Bacteriologie: Tjomme van der Bruggen, Florine Frakking, Herman Wunderink, Pieter-Jan 

Haas    

Virologie:  Annelies Riezebos-Brilman   

https://www.umcutrecht.nl/nl/medischemicrobiologie


Infectiepreventie: Herman Wunderink, Annet Troelstra 

Antibioticaboekje UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis 

https://umcu.swabid.nl/ 

Bewaarcondities materialen 

 Op kamertemperatuur 

o Liquoren voor Bacteriologie 

o Kweek op gonococcen 

o Gewrichtspunctaten 

 Koelkast (4 graden): overige materialen voor microbiologisch onderzoek  

Let op: Materiaal kan alleen verwerkt worden met een volledig ingevulde aanvraagkaart! 

 

 

 

https://umcu.swabid.nl/

