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1. Doelstelling 

Het  spontaan ophoesten van sputum of fluimen, met de bedoeling die in een steriel recipiënt te 

verzamelen voor labo-onderzoek. 

 

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

B2 handeling, een verpleegkundige handeling waarvoor een voorschrift van de arts vereist is.  

 

3. Definities/Begripsomschrijvingen 

 

4. Inhoud 

 

4.1. Indicaties 

• Hoesten  (productief hoesten) 

• Koorts van ongekende oorsprong 

• Nazicht op aanwezigheid van bloed, bacteriën en mogelijke andere bestanddelen 

 

4.2. Contra-indicaties 

• Niet coöperatieve patiënt: mogelijkheid tot afleveren van een niet relevant staal 

 

4.3. Benodigdheden  

• Steriel opvangrecipiënt 

• Wegwerpzakdoekjes  

• Niet steriele handschoenen 

 

4.4. Aandachtspunten 

• Opgehoest sputum is meestal bijbesmet met mond- en keelflora, laat de patiënt daarom eerst 

een mondspoeling doen voor hij het sputum ophoest 

• Observeer en rapporteer het sputumuitzicht 

• Stuur het sputumstaal zo snel mogelijk naar het labo. Indien dit niet direct mogelijk is, bewaar 

in afwachting het staal in de frigo. 

• Speekselstalen zijn waardeloos: niet opsturen voor analyse! 
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4.5. Werkwijze 

• Laat de patiënt de mond spoelen met water 

• Informeer de patiënt hoe het sputum diep op te hoesten ( de patiënt houdt tijdens het 

hoesten een wegwerpzakdoek voor de mond!) en het gebruik van het steriel opvangrecipiënt  

• Neem bij voorkeur 's ochtends het sputumstaal af bij de nuchtere patiënt 

• Doe handschoenen aan indien u de patiënt helpt bij het opvangen van het sputum 

• Doe een visuele controle op de geproduceerde fluim: een speekselstaal is waardeloos! 

• Identificeer het sputumstaal 

• Onderneem de vereiste acties om het staal zo snel mogelijk naar het labo te brengen 

• Rapporteer in het patiëntendossier 

 

5. Referenties 

 

6. Bijlagen/verwijzingen/synoniemen 

 

7. Revisie overzicht 
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