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1. Doelstelling 

Biologisch materiaal voor microbiologisch of cytologisch onderzoek correct verzamelen.  

 

 

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Het afnemen van een wondcultuur is een B2 handeling: technische handeling die de 

verpleegkundige mag uitvoeren zonder toezicht van de arts, maar waarvoor een voorschrift van 

de arts vereist is. 

 

3. Definities/Begripsomschrijvingen 

/ 

 

4. Inhoud 

 

4.1. Indicaties 

Voorschrift arts: 

• fistelvorming  

• geïnfecteerde wonde  

• troebel wondvocht, ruikend wondvocht 

• gecontamineerde wonde 

• koorts, algemene malaise 

• veel exsudaat 

• roodheid rond wonde 

• zwelling, verharding 

• toenemende gevoeligheid, pijn  

• atone wonde 

 

4.2. Contra-indicaties 

Eigen initiatief verpleegkundige 

 

4.3. Benodigdheden 

• Basismateriaal wondzorg 

• Steriele wissers 

• Loopbrief (microbiologie) 

• Identificatieklevers van de patiënt (voor labelen van de wissers) 

• Bedbeschutting 

• Niet - steriele handschoenen (2 paar) 
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• NaCl 0,9% 

• Eventueel rood steriel dopje 

• vuilzakje 

 

4.4. Aandachtspunten 

• Werk steriel 

• Eerst reinigen van de wonde en wondomgeving (met NaCL0,9%), zie ook procedure 
‘Reinigen van een wonde’:  
https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Docu
ment Library/Reinigen van een wonde.docx 

• Doe de staalafname met een steriele wondwisser in de gereinigde wonde 

• Gebruik geen oud wondvocht, gebruik geen vocht dat afkomstig is van het 

verwijderde verband of van exsudaat dat over de huid druppelt 
 

4.5. Werkwijze 

 

4.5.1. Voorbereiding: 

• Bepaal hoe en waar het staal moet genomen worden 

• Verzamel het materiaal  

• Ontsmet de handen met Alcogel® 

 
4.5.2. Uitvoering: 

o Bereid het materiaal voor in de kamer 

o Doe niet-steriele handschoenen aan 
o Maak het verband los 

o Verwijder het verband samen met de handschoenen 
o Neem het staal af: 

Staalafname met steriele wisser 

• Doe niet-steriele handschoenen aan  

• Verwijder exsudaat: eerst in de wonde en dan rond de wonde met 

NaCL 0.9%.  

• Breng de wisser in de wonde ter hoogte van de wondbodem  

• Draai de wisser enkele malen rond om zoveel mogelijk wondvocht te 
absorberen 

• Neem voldoende wondvocht zonder de wondranden te overschrijden 

• Breng de wisser in het steriele buisje zonder de randen te raken  

• Sluit goed af 

• Breng een nieuw verband aan 

Staalafname met steriele spuit en naald of dunne katheter (bvb bij fistel) 

• Doe niet-steriele handschoenen aan  

• Reinig de prikplaats/wondomgeving met NaCL 0,9% 

• Droog met een steriele kompres  

• Zuig het wondvocht op in de spuit  

• Sluit de spuit luchtvrij af met rood steriel dopje 

• breng een nieuw verband aan  
4.5.3. Nazorg: 

• Geef de patiënt  terug een comfortabele positie 

• Ruim de gebruikte materialen op 

• Voer correcte handhygiëne uit 

• Controleer of het aanvraagformulier correct en volledig is 

• Noteer het uur van de staalafname en de anatomische site op het aanvraagformulier 

• Zorg voor een onmiddellijk transport naar het labo 

https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Reinigen%20van%20een%20wonde.docx
https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Reinigen%20van%20een%20wonde.docx
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• Rapporteer in het wondformulier: uitzicht wonde en wondvocht - let op kleur, geur, 

hoeveelheid en pijn  

 

4.6. Complicaties 

• Bloeding 

• Pijn 
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6. Bijlagen/verwijzingen/synoniemen 

Wondstaal, staalname, staalafname, wondwisser 

 

7. Revisie overzicht 

 

06-03-2015 Originele revisieversie van april 2015 Viviane Maesen 

13-07-2018 Revisie versie maart 2015 

Aanpassingen volgens literatuur en werkwijze 

in Hix in 4.1, 4.3, 4.4, 4.5.2, 4.5.3 en 5. 

Kim Ongenae 

 

 

 


