
 

Beste mevrouw/meneer, 
 
Een aantal [dagen/weken] geleden heeft u thuis een test afgenomen. 
In deze brief leest u de uitslag en uitleg over wat u moet doen.  
 
Uitslag: In uw test hebben wij een bacterie gevonden. Deze bacterie 
heet [naam bacterie].  

Wat betekent het voor u? 
U merkt vaak niks van de bacterie. Er zijn weinig medicijnen die goed 
werken bij deze bacterie. Uw lichaam zorgt er vaak zelf voor dat de 
bacterie weggaat zonder medicijnen. U hoeft niet naar de huisarts te 
gaan.  

 
Bel met uw huisarts of arts in het ziekenhuis als u koorts krijgt. Of als u 
nieuwe klachten krijgt.  

Melding in uw medische gegevens  
We hebben uw uitslag naar uw huisarts [en de GGD] gestuurd. Uw 
medische gegevens staan ook in de computer van het [naam 
ziekenhuis]. Bij deze gegevens komt te staan dat u de [naam]-bacterie 
heeft. 
 
Er zijn 2 redenen waarom we doorgeven dat u de bacterie heeft. Deze 
redenen staan hieronder: 
 
Reden 1.  
De bacterie is besmettelijk. Het is belangrijk dat het ziekenhuis kan zien 
dat u de bacterie heeft. Dan kan het ziekenhuis zieke mensen tegen de 
bacterie beschermen. 
Als u in het ziekenhuis komt, dragen medewerkers [soorten 
persoonlijke beschermingsmiddelen benoemen, bijvoorbeeld 
handschoenen/ schort/ masker/ muts]. 
 
Reden 2.  
Het is belangrijk dat uw arts kan zien dat u de bacterie heeft.  
Dan kan uw arts medicijnen geven die goed werken, wanneer u een 
ontsteking krijgt door de bacterie.  
 
Wat moet u zelf doen? 
U kunt ervoor zorgen dat zieke mensen de bacterie niet van u krijgen. 
Vertel als u een afspraak maakt bij een zorginstelling, dat u de [naam]-
bacterie heeft. Bijvoorbeeld bij: 



 

• een afspraak in een ander ziekenhuis; 
• opname in een verpleeghuis; 
• verpleeghulp van de thuiszorg; 
• een afspraak bij uw fysiotherapeut.  

Thuis 
U hoeft thuis geen speciale maatregelen te nemen. Was wel goed uw 
handen met water en zeep. Was uw handen minstens 20 seconden. 
Doe dit in ieder geval na elk toiletbezoek en voordat u gaat eten of eten 
gaat maken.  
 
Meer informatie 
In de folder(s) staat meer informatie. Daarin kunt u meer lezen over: 

• de regels bij een afspraak; 
• als u opgenomen wordt in een zorginstelling, bijvoorbeeld het 

ziekenhuis; 
• wat u zelf kunt doen; 
• wat het voor de mensen in uw omgeving betekent; 
• wat de verdere stappen zijn.  

 
Vragen 
Bij vragen kunt u ons bellen op dit telefoonnummer: [telefoonnummer]. 
U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag van [tijd] uur tot [tijd] 
uur.   
 
Met vriendelijke groet,  
 

[…] 

 


