Onderwerp:

Informatie inzake diagnostiek voor urinescreenings op Drugs of Abuse (DOA)

Aan alle aanvragers van urinescreenings op Drugs of Abuse

Geachte aanvrager, zorgaanbieder,
Onderstaand geven wij u graag algemene informatie over onze diagnostiek voor urinescreenings
op Drugs Of Abuse (DOA). Deze informatie kunt u ook raadplegen op:
www.atalmedial.nl/zorgverlener
Nieuw aanvraagformulier
In april 2016 heeft Atalmedial een nieuw aanvraagformulier ontwikkeld voor het aanvragen van
DOA-onderzoek. Naar wij hopen duidelijker en meer in lijn met onze andere klinisch chemische
aanvraagformulieren.
Met de introductie van dit nieuwe aanvraagformulier voor DOA-screening vragen we tevens uw
aandacht voor het volgende: De aanvraagformulieren worden helaas nog regelmatig onvolledig
en/of onjuist ingevuld. Hierdoor kunnen wij uw aanvraag vaak niet of slechts gedeeltelijk
verwerken. Hieronder volgen enkele aandachtspunten:
• S.v.p. niet door de klokmarkering (de zwarte blokjes rechtsboven en aan de rechterzijde
van het formulier) heen schrijven;
• S.v.p. de achternaam, voorletters en geboortedatum volledig vermelden (of etiket met
patiëntgegevens plakken);
• S.v.p. de datum van de urine-inname goed aanstrepen (datum urine-inname dient gelijk
te zijn aan de datum op het etiket);
• Alle gewenste analyses bij voorkeur met potlood aanstrepen (geen rode kleur gebruiken
en geen viltstift, dan is het formulier niet digitaal leesbaar)
• Geen kruisjes zetten bij de analyses maar de vakjes echt ‘aanstrepen’;
• Vermeld duidelijk of het om klinische of poliklinische zorg gaat.
Kreatinine bepaling
Bij iedere urine wordt standaard en kosteloos een kreatininetest uitgevoerd om de kwaliteit van
de ingenomen urine vast te stellen.
Bevestigingsonderzoek
Dit onderzoek wordt alleen toegestaan door het aanvraagformulier ‘bevestigingsonderzoek’
ondertekend te verzenden via post of fax. Het bevestigingsonderzoek wordt met de GC/MS
methodiek uitgevoerd en besteedt Atalmedial uit aan een ander laboratorium.
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Bewaartijd urine
De bewaartijd van door ons ingenomen urinemonsters, ook in geval van bevestigingsonderzoek,
bedraagt 14 dagen.
Uitslagen
Uitslagen van de DOA-testen worden standaard ter beschikking gesteld via ons Uitslagen Portal
Cyberlab. Wij sturen u een gebruikersovereenkomst en een handleiding. Na ondertekening van
deze overeenkomst ontvangt u kosteloos een Cyberlab log-in account om uw uitslagen te
raadplegen.
Let op: indien u uitslagen liever per post of fax wenst te ontvangen, bedragen de kosten hiervan
€ 2,50 per rapport. Deze kosten worden als toeslag op het ordertarief verrekend.
Bestellen van materialen
Voor het bestellen van aanvraagformulieren en verzendenveloppen incl. urinebuizen stellen wij
kosteloos een inlogaccount voor onze ‘online bestelmodule’ beschikbaar.
(zie ook: https://www.atalmedial.nl/zorgverlener/bestellen).

Met vriendelijke groet,
Huib Kok
Key Accountmanager

Bijlagen:
1. Informatie over testen op Drugs of Abuse in urine
2. Aanvraagformulier DOA
3. Aanvraagformulier bevestigingsonderzoek

Atalmedial ● Postbus 69641 ● 1060 CR Amsterdam
T: 088 0037 777 ● F: 088 0037 799 ● www.atalmedial.nl

