
AFNEMEN VAN SCREENINGSSTALEN

UITVOERING

1 Neem de 1ste roze wisser en 
wrijf met een rollende bewe-

ging over het neusslijmvlies in het 
voorste deel van beide neusgaten 
(neus NIET eerst snuiten).

TRANSPORT
Verstuur de buisjes zo snel mogelijk met de buizenpost naar het labo, liefst binnen de 2 uur.  
Stalen ouder dan 24u worden niet uitgevoerd gezien de kwaliteit van het resultaat  
niet meer kan gegarandeerd worden.

2 Dompel de wisser in de 
vloeistof van de buis. Draai 

de wisser vervolgens 5 keer rond 
en druk de wisser uit tegen de bin-
nenkant van de buis. Verwijder de 
wisser.

3 Neem de 2de roze wisser en 
wrijf over het keelslijmvlies 

ter hoogte van de amandelen 
(links en rechts van de huig).

4 Dompel de wisser in de 
vloeistof van de buis. Draai 

de wisser vervolgens 5 keer rond 
en druk de wisser uit tegen de bin-
nenkant van de buis. Verwijder de 
wisser.

5 Neem de witte wisser en 
wrijf goed over de huid van 

het gebied tussen de anus en de 
geslachtsdelen (perineum).

6 Steek de wisser in het buis-
je en breek de wisser af aan 

het breekpunt. Sluit de buis met 
de witte wisser erin. Noteer op de 
buis de lokalisatie van de staalaf-
name (KNP= keel-neus-perineum) 
en breng een éénduidige patiënti-
dentificatie aan.

2. SCREENING VRE, CPE en ESBL: rectale afname

2 Steek de wisser in het buisje 
en breek de wisser af aan het 

breekpunt. Sluit de buis met de 
witte wisser erin. Noteer op de buis 
de lokalisatie van de staalafname 
(rectaal) en breng een éénduidige 
patiëntidentificatie aan.

1 Neem de wisser en breng de 
wisser via de anus door de 

rectale sfincter (ongeveer 1 à 2 cm 
diep) en bestrijk de wanden van 
het rectaal kanaal.
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1. SCREENING MRSA: keel-neus-perineum afname




