Instructie gebruik filterpapier
CONCERT studie

Geachte ouders,
In deze envelop vindt u de filter papiertjes voor het opvangen van urine van uw kind. Het gebruik van de filter
papiertjes is niet afhankelijk van in welke groep (behandelgroep of niet behandel groep) uw kind is ingedeeld.

Waarom urine opvangen?
Het cytomegalovirus wordt onder andere in urine gevonden. Ook in het speeksel en bloed van uw kind zijn
virus deeltjes aantoonbaar. Het testen van de urine is gemakkelijk met het gebruik van een stukje filterpapier.
Dit stukje papier absorbeert de urine in de luier en droogt na verwijdering uit de luier weer op. Ook als het
papier is opgedroogd kunnen de virusdeeltjes in de urine worden gevonden.

Wanneer het filterpapier gebruiken?
Behandel groep
Indien uw kind in de behandel groep zit wordt wekelijks bij uw kind ook bloed afgenomen. Het filterpapier
plaatst u in de luier op dezelfde dag dat het bloed wordt afgenomen. De eerste keer dat bloed wordt afgenomen
is voordat de behandeling gestart is. Op deze dag wordt ook de eerste keer het filterpapier in de luier geplaatst
(deze dag is de arts-onderzoeker bij u thuis om alles met u door te spreken).
Niet behandel groep
Indien uw kind in de niet behandel groep zit wordt wekelijks op dezelfde dag het filterpapier gebruikt om urine
op te vangen. De dag dat de arts-onderzoeker bij u langs komt wordt voor het eerst een filterpapier in de luier
van uw kind geplaatst. Hierna wordt iedere week op dezelfde dag als de eerste keer een filterpapier gebruikt.

Richtlijn
1. Neem een filterpapier uit de envelop en leg deze voorin in de luier (zo wordt voorkomen dat er
ontlasting op het papier terecht komt). Alle papiertjes hebben de geboorte datum van uw kind en de
studie code erop geschreven staan.
a. Behandel groep: volg deze richtlijn op de dag dat u een afspraak heeft met de
doktersassistente. Op deze dag wordt er dan ook met een hielprikje een beetje bloed
afgenomen bij uw kind.
b. Niet behandel groep: volg deze richtlijn iedere week op dezelfde dag als het bezoek van de
arts-onderzoeker. Op deze manier wordt precies 1 filter per week gebruikt.
2. Bij het verschonen van de luier haalt u het filterpapier uit de luier en legt u deze op een klein bordje
of schaaltje om te laten drogen. Was hierna altijd uw handen. Indien er ontlasting op het papier zit
graag stap 1 en 2 herhalen met een nieuw papier.
3. Wanneer het papier goed is opgedroogd kunt u met een pen (liever geen stift) de datum op het harde
randje opschrijven.
4. Graag alle filter papiertjes (8 in totaal) in de bijgeleverde envelop doen en op de post doen.
5. Graag in het dagboek de datum noteren dat u het filterpapier in de luier heeft geplaatst. Eventuele
bijzonderheden kunt u daar ook opschrijven. U kunt denken aan opmerkingen zoals: kind is ziek
geweest (koorts, diarree, blaasontsteking, veel spugen), meer of minder gedronken dan normaal, een
dag later het filterpapier in de luier gedaan door ontlasting op het papier.
Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de arts-onderzoeker op
telefoonnummer 071-526 5383 of 071-526 3931 of op het e-mailadres
f.a.j.schornagel@lumc.nl.

