
 

Beste mevrouw/meneer, 
 
Een tijdje geleden bent u behandeld in het [naam ziekenhuis].  

Op de afdeling waar u bent geweest, had een andere patiënt of 

medewerker de [naam]-bacterie. Deze bacterie is besmettelijk.  

We willen weten of u deze bacterie ook heeft. Daarom vragen wij u om 

een test te doen bij uzelf. 

In deze brief staat informatie over de volgende 4 vragen:  

 Wordt u ziek door de bacterie?  

 Waarom is het belangrijk om de test te doen?  

 Hoe kunt u de test zelf doen? 

 Hoe krijgt u de uitslag? 

Wordt u ziek door de bacterie? 

Als u de bacterie heeft, merkt u er vaak niks van.  

U heeft vaak geen medicijnen nodig. De bacterie gaat meestal vanzelf 

weg. 

U kunt wel een ontsteking krijgen door de bacterie. Denkt u dat een 

ontsteking heeft? Bel dan uw huisarts. 

 

Waarom is het belangrijk om de test te doen?  

1. Besmettelijke bacterie 

De bacterie is besmettelijk.  

Als u deze bacterie heeft, kunt u die doorgegeven aan andere 

mensen.  

Het is belangrijk dat we in het ziekenhuis weten of u de bacterie 

heeft. Dan kunnen we andere patiënten tegen de bacterie 

beschermen.  

 

2. Medicijnen tegen de bacterie 

Er zijn weinig medicijnen die goed werken bij deze bacterie.  

Het is belangrijk dat de arts weet of u de bacterie heeft.  

Als u ziek wordt, kan de arts medicijnen geven die goed werken.  

Hoe kunt u de test zelf doen?   

In de envelop zit alles wat u nodig heeft om de test te kunnen afnemen. 

Neem een test af van: 

 [lichaamsgebied #1] 

 [lichaamsgebied #2] 

 [lichaamsgebied #3]  

 een open wond, als u die heeft.  



 

In de uitlegbrief staat informatie over hoe u de test moet afnemen. U 

kunt ook een video met extra uitleg kijken op de website [link 

toevoegen].  

Als u het moeilijk vindt om de test af te nemen, kunt u een familielid om 

hulp vragen. 

Of u gaat bij uw huisarts langs. 

 

Hoe krijgt u de uitslag?   

[U krijgt een brief met de uitslag binnen […] werkdagen. 

Heeft u vragen?] 

 

[Uw arts belt u als u de bacterie wel heeft.  

U krijgt een brief met de uitslag als u de bacterie niet heeft. 

Heeft u vragen?] 

 

[U krijgt een brief als u de bacterie wel heeft binnen […] werkdagen. 

Heeft u binnen […] werkdagen geen brief gekregen? Dan heeft u de 

bacterie niet. 

Krijgt u geen brief na […] dagen, maar wilt u de uitslag toch weten?  

Of heeft u andere vragen?] 

 

Bel ons dan op dit telefoonnummer: [telefoonnummer] (geen extra 

belkosten).  

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag van [tijd] uur tot [tijd] 

uur.   

Meer informatie 

In de folder(s) die wij hebben meegestuurd kunt u meer lezen over de 

bacterie.  

Met vriendelijke groet,  

[…] 

 


