
RIVM LIMS 
NUMMER
niet beschrijven

Gegevens inzender (tevens adres van antwoord)

Instelling:

Naam:

Adres:

Postcode: 

Woonplaats:

Tel. nr.:

Gegevens materiaal

Datum afname:

Uw monsternummer:

Op factuur vermelden:

Afkomstig uit buitenland: ja / nee

Zo ja, welk land:

RIVM projectnr.

Aanvraag typering van bacterie-culturen en species determinatie/indentificatie (niet humaan)

Let op: voor zowel typering als determinatie/identificatie óók achterzijde formulier invullen.

Dier

Rund n	n	geit

n	n	melkkoe n	n	hond

n	n	vleeskalf n	n	kat

n	n	overig rund n	n	knaagdier

Varken n	n	pelsdier

n	n	vleesvarken n	n	overige zoogdieren*

	 n		 n	overig varken n	n	eend

Kip  n	n	kalkoen

n	n	vleeskuiken n	n	duif

n	n	 leghen n	n	overige vogels*

n	n	reproleg n	n	reptiel

n	n	reprovlees n	n	amfibie

n	n	overig kip n	n	overige dieren*

n	n	paard/pony

n	n	schaap n	n	 *)

Levensmiddelen

n	n	vlees- en vleeswaren

n	n	gefermenteerde/droge worst

n	n	gehakt

n	n	ei

n	n	eiproduct (gepast./rauw*)

n	n	schelpdieren

n	n	specerijen en kruiden

n	n	cacao (producten)

n	n	rauwmelkse kazen (hard + zacht)

n	n	zuigelingen voeding

n	n	kipproducten 

n	n	visproducten 

n	n	 *)

(Huis-)diervoeders en grondstoffen

n	n	diermeel

n	n	vismeel

n	n	sojaschroot

n	n	raapzaadschroot

n	n	granen

n	n	overige diervoeders*

n	n	 *)

Overige

n	n	oppervlaktewater

n	n	overig water

n	n	omgevingsmonster

n	n	rondzending / ringonderzoek

n	n	onbekende bron

n	n	overige*

n	n	 *)

*) Hier nader te verklaren

Verder invullen aan de achterzijde Onder deze lijn voor het laboratorium

IDS/UITPAKKEN Opmerking-nr:  Paraaf: Datum binnenkomst:

Typering van reinculturen (afd. BPD), tel: 06-21684108

Typeringsresultaten kunnen gebruikt worden voor de nationale surveillance en bestrijding van voedselinfecties in samenwerking met de NVWA

n	n	Escherichia coli n	n	Overige (Uitsluitend na telefonisch overleg)

n	n	Salmonella spp.	 n		 n	Spoed (Uitsluitend na telefonisch overleg)



Species determinatie/identificatie van bacterie-reinculturen (afd. BPD-BBD), tel: 06-21858191

De stam doet denken aan:

Reden van inzending:

Geïsoleerd uit: 

Gram-preparaat:

Groei op: bloedagar / chocolade-agar / 

Zuurvorming uit glucose: fermentatief / oxidatief / geen 

Determinatie/identificatie systeem:

Andere relevante gegevens:

n	n	Spoed (Uitsluitend na telefonisch overleg)

Groeicondities: aeroob / anaeroob CO2 / micro-aerofiel

Optimale temperatuur      ºC

Katalase: Oxidase:

code:

Uitslagen worden verzonden conform de doorlooptijden Diagnostisch onderzoek  
zoals vermeld op www.RIVM.nl/diagnostischvademecum. Verpakkingsmateriaal vraagt 
u per email aan via IDS-administratie@rivm.nl. Voor meer informatie belt u de
Administratie tel. 030 274 21 69, bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

Centrum Infectieziekteonderzoek, 
Diagnostiek en laboratorium 
Surveillance (IDS, Pb 22), 
Antwoordnummer 3205,  
3720 VB Bilthoven
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http://www.RIVM.nl/diagnostischvademecum
mailto:IDS-administratie%40rivm.nl?subject=



