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1. Doelstelling 

De afnametechniek van hemoculturen optimaliseren zodat een maximale opbrengst wordt 

bekomen met een zo laag mogelijk percentage gecontamineerde flesjes.  

 

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

B2-handeling: verpleegkundige handeling, waarvoor er een voorschrift van een arts vereist is. 

 

3. Definities/Begripsomschrijvingen 

• Contaminatie of bijbesmetting: wanneer de bloedafname niet aseptisch verloopt, kunnen 

bacteriën, die normaal op de huid voorkomen, in de hemocultuurfles terecht komen. Indien de 

hemocultuurfles vervolgens positief wordt door deze bacterie, kan dit de interpretatie 

bemoeilijken en kan dit leiden tot onnodige onderzoeken en/of therapie voor de patiënt en 

een verlengde hospitalisatieduur. Vanzelfsprekend leidt dit ook tot een verhoging van de 

kosten.  

• Tijdens een bacteriëmie zijn bacteriën slechts kortstondig in de bloedcirculatie. Omdat bij een 

bacteriëmie slechts 1 bacterie per ml veneus bloed gevonden wordt, zijn meerdere milliliters 

veneus bloed noodzakelijk (en op verschillende tijdstippen in geval van vermoeden 

endocarditis/koorts ongekende oorsprong).  

 

4. Inhoud 

 

4.1. Indicaties 

• Voorschrift van de arts bij: 

o vermoeden van sepsis (rode flush, zweten, trillen, bloeddrukdaling, tachycardie, 

vermindering van urineproductie, daling van pO2, …) of bacteriëmie 

o snelle stijging van lichaamstemperatuur 

o lichaamstemperatuur >38.5°C 

o rilkoorts 

• Als algemene regel wordt gesteld dat het niet zinvol is om hemoculturen te herhalen 

tijdens de eerste 48 uur, op voorwaarde dat er een weloverwogen empirische therapie 

werd opgestart. Herhalen van hemoculturen is bovendien enkel aangewezen in volgende 

gevallen: 
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o vermoeden van een nieuwe septische episode (aanwijzingen hiervoor zijn 

opnieuw koorts, een verandering in het koortspatroon of hemodynamische 

veranderingen) 

o patiënten met vermoeden van endocarditis die recent antibiotica hebben 

gekregen en waarbij de oorspronkelijke hemoculturen negatief blijven 

(antibioticumtherapie wordt best gestopt om de bacterie te kunnen kweken) 

o confirmatie van de respons op therapie bij endocarditis of andere endovasculaire 

infecties 

o patiënten met positieve hemoculturen die niet beantwoorden na 48-72 uur 

gerichte antibioticumtherapie 

o follow-up in bepaalde selecteerde gevallen (zoals patiënten met een 

kathetersepsis met Staphylococcus aureus of patiënten met een candidemie, 

waarbij de duur van de therapie wordt bepaald door de duur van de 

bacteriëmie/candidemie) 

 

4.2. Contra-indicaties 

/ 

 

4.3. Benodigdheden  

• Vleugelnaald met voorgemonteerde tubehouder 

• Hemocultuurflessen (1 set = 1 aëroob flesje (grijsblauwe dop) + 1 anaëroob flesje 

(paarse dop)) 

of pediatrische hemocultuurflesjes (roze dop).  

Controleer steeds de vervaldatum van de fles en controleer of het medium niet troebel is. 

• Niet-steriele handschoenen (indien nodig, zie punt 4.4.5.) 

• Knelband 

• Alcoholisch ontsmettingsmiddel: Chloorhexidine 0,5 % in alcohol 70 % 

• Niet-steriele kompressen  

• Steriel afdekverbandje voor op de prikwonde 

• Naaldcontainer voor de gebruikte naalden 

• Aanvraagformulier/loopbrief hemoculturen, identificatieklevers patiënt en zipperzakje 

 

4.4. Aandachtspunten 

 

4.4.1. Timing en aantal hemocultuurflessen 

Optimaal gebeurt de afname bij de beginfase van de koortspiek of bij rilkoorts, en 

zeker vooraleer antibiotica toe te dienen. Bij patiënten die reeds onder antibiotica 

staan, neemt men de hemoculturen best af vlak vóór de volgende toediening van het 

antibioticum, dit is wanneer de antibioticum-bloedspiegel het laagst is. 

Het gebruik van koortswerende medicatie of antipyretica kan de koorts onderdrukken. 

Dit is geen reden om de afname van hemoculturen uit te stellen wanneer er een 

klinisch vermoeden van sepsis is. Men hoeft tevens niet te wachten met toediening 

van antipyretica tot alle hemoculturen zijn afgenomen.  

 

• Acute sepsis (bij oplopende temperatuur > 38.5°C): 
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Simultaan minimum 2 sets (bij voorkeur 3) via eenzelfde prikplaats. 

 

 

• Vermoeden kathetersepsis: 

2 sets, waarvan 1 set via venapunctie en 1 set via katheter 

(duidelijk afnameplaats op de sets vermelden!). 

 

• Vermoeden endocarditis/koorts ongekende oorsprong 

3 sets (telkens 1 uur tussentijd) 

Te herhalen bij negatief resultaat na 24 uur. 

 

➔ Antipyretica geven geen interferentie en mogelijk onmiddellijk gegeven 

worden. 

 

➔ Antibioticastart wachten tot na afname van alle sets. 

 

4.4.2. Volume per flesje 

Aangezien bij volwassenen tijdens de periode van bacteriëmie slechts zeer weinig 

micro-organismen in het bloed aanwezig zijn, bestaat er een kans op een vals negatief 

resultaat wanneer er een te klein volume bloed in cultuur wordt gebracht. De flesjes 

moeten dus voldoende gevuld worden. Anderzijds mogen de flesjes ook niet overvuld 

worden omdat dit kan leiden tot vals positieve hemoculturen. Concreet moet elk flesje 

gevuld worden met 10 ml bloed (met uitzondering van de pediatrische 

hemocultuurflesjes). Dit kan gecontroleerd worden met behulp van de aanduiding 

op het etiket van het flesje. Let op: het vacuüm is groter dan 10 ml. Men moet 

dus zelf de bloedafname stoppen wanneer men 10 ml bloed heeft afgenomen.  

• Aanbevolen volume per flesje:  

o aëroob (grijsblauwe dop) en anaëroob (paarse dop) flesje: 10 ml per fles 

o pediatrisch flesje (roze dop): minimum 0,5 ml - maximum 5 ml (het optimaal 

vulvolume is 1 – 3 ml) 

• Aanbevolen hoeveelheid bloed dat afgenomen wordt bij volwassenen: 

o 40 ml bloed, verdeeld over 4 flessen (2 sets - 10 ml per fles)        

o maximaal 3 sets over 24 uur                                                                           

• Aanbevolen hoeveelheid bloed dat afgenomen wordt bij kinderen: 

o ≤1.5kg: 2ml in 1 pediatrisch flesje 

o >1.5kg en ≤2.5kg: 4ml, verdeeld over 2 pediatrische flesjes (2x 2ml) 

o >2.5kg en ≤13kg: 6ml, verdeeld over 2 pediatrische flesjes (2x 3ml) 

o >13kg en ≤36kg: 10ml, verdeeld over 2 pediatrische flesjes (2x 5ml) 

o >36kg: zie volwassenen 

 

4.4.3. Keuze afnameplaats 

• De afname van hemoculturen gebeurt idealiter via een venapunctie. Een 

aanvaardbaar alternatief is de afname van een hemocultuur via een pas geplaatste 

perifere katheter (‘slotje’). 
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• Bloed afgenomen via een arteriële katheter of een diepe katheter is tweemaal zo 

frequent gecontamineerd als bloed afgenomen via een perifere venapunctie. 

• Indicaties voor afname via een perifere katheter zijn: een moeilijk aan te prikken 

patiënt of kans op transiënte bacteriëmie ten gevolge van flebotomie bij sterk 

immuun gecompromitteerde patiënten. Bij kathetersepsis dient 1 set via 

venapunctie afgenomen te worden en 1 set via katheter. 

 

4.4.4. Nazorg  

• Breng de identificatieklever van de patiënt verticaal aan op de fles in de kamer van 

de patiënt. Vermijd dat het etiket over de barcode of de onderzijde van de fles 

wordt gekleefd. 

• Steek de geïdentificeerde hemocultuurflesjes met het aanvraagformulier/loopbrief 

in een zipperzakje in de kamer van de patiënt. 

• Bewaar hemoculturen NOOIT in de koelkast, maar wel op kamertemperatuur. 

• Hoe sneller het transport naar het laboratorium, hoe sneller de incubatie kan 

opstarten en hoe sneller een eventueel positief resultaat kan gerapporteerd 

worden. De flesjes moeten in elk geval binnen de 24 uur het laboratorium bereiken 

om een betrouwbaar kweekresultaat te bekomen.  

 

4.4.5. Dragen van handschoenen:  

Het dragen van handschoenen bij het uitvoeren van een bloedafname wordt ten alle tijden 

sterk aanbevolen en is verplicht in volgende indicaties: 
• Moeilijk te prikken patiënt 

• Niet coöperatieve patiënt 

• Medewerker die bloedafname uitvoert in opleiding 

 

4.5. Werkwijze 

• Pas handhygiëne toe. 

• Voorbereiding van de hemocultuurflessen: 

▪ Markeer door middel van een streepje de hoogte van de vloeistofspiegel in 

het flesje. Plaats een tweede streepje volgens de maatverdeling op de fles op 

10 ml daarboven. Opgelet: andere te nemen volumes voor pediatrische 

flesjes (zie punt 4.4.2.). 

▪ Verwijder de beschermdopjes van de hemocultuurflessen en ontsmet het 

rubber van de hemocultuurflessen met alcoholisch ontsmettingsmiddel. Laat 

dit volledig opdrogen (minstens 30 seconden).  

▪ Raak de dopjes nu niet meer aan om besmetting van de flessen te 

voorkomen! 

• Desinfecteren van de huid:  

▪ Ontsmet de huid van de patiënt met alcoholisch ontsmettingsmiddel. Laat dit 

volledig opdrogen (minstens 30 seconden). 

▪ De huid ter hoogte van de prikplaats mag vanaf nu niet meer aangeraakt 

worden! 

• Doe niet-steriele handschoenen aan (indien nodig, zie punt 4.4.5.). 

• Voer een venapunctie uit:  

▪ Plaats vleugelnaald (met voorgemonteerde tubehouder) in de ader. 
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▪ Fixeer de naald met de hand of tape. 

▪ Plaats de aërobe fles (= grijsblauw) in de tubehouder en doorprik het rubber 

van de hemocultuurfles. Zet het hemocultuurflesje rechtop tijdens het vullen 

om het volume goed te kunnen aflezen. Vul de fles tot het 2de aangebrachte 

markeerstreepje. Neem de fles uit de tubehouder en zwenk ze zachtjes om 

voor een goede menging te zorgen.  

▪ Plaats vervolgens de anaërobe fles (= paars) in de tubehouder. Neem de 

fles uit de adapter en zwenk zachtjes.  

▪ Neem de  naald uit de vene en druk punctieplaats af met een kompres. 

▪ Activeer het veiligheidsmechanisme van de vleugelnaald en verwijder het 

systeem via de naaldcontainer. 

• Kleef een pleister over de punctieplaats.  

• Verwijder de handschoenen (indien nodig , zie punt 4.4.5.) en pas handhygiëne toe. 

• Identificeer de flesjes onmiddellijk na bloedafname bij patiënt met een identificatieklever. 

• Noteer initialen, datum en uur van bloedafnames van de sets op het 

aanvraagformulier/loopbrief. 

• Noteer op de flesjes of het set 1, set 2 of set 3 betreft.  

• Noteer bij vermoeden van katheterinfectie steeds duidelijk de afnameplaats op de sets!  

• Steek aanvraagformulier/loopbrief en geïdentificeerde flesjes onmiddellijk in zipperzakje. 

• Bezorg het zipperzakje met aanvraagformulier/loopbrief en flesjes aan Labo Klinische 

Biologie. 

4.6. Complicaties 

• Dichtklappen van fragiele venen bij ernstig zieke of bejaarde patiënten onder invloed van  

 het vacuümsysteem 

• Arterieel prikken 

• Hematoom 

• Nabloeden 

• Syncope 

• Contaminatie van het gebruikte materiaal waardoor vals positieve kweken 
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6. Bijlagen/verwijzingen/synoniemen 

Procedure Uitvoeren van een veneuze bloedafname 

 

7. Revisie overzicht 

 

22-08-2019 Revisie document:  

• Punt 4.2.2: aanpassing van aanbevolen 

hoeveelheid bloed dat afgenomen wordt bij 

kinderen 

L. Vanlangenakker 

https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Uitvoeren%20van%20een%20veneuze%20bloedafname.docx
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• Toevoegen punt 4.5.5. 

• Punt 5: toevoegen van laatste referentie 
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C. Vandereycken 

15-06-2016 Aanpassing procedure owv nieuwe hemocultuurflesjes C. Vandereycken 
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