KWEEKINSTRUCTIE
MRSA/BRMO

Inleiding

U heeft een MRSA-BRMO screeningspakket ontvangen met
daarin:
 Vijf verpakkingen met daarin een buisje met een
wattenstaafje (E-swab). De wattenstaafjes zijn
kweekstokjes. De buisjes kunt u gebruiken voor het bewaren
van de wattenstaafjes na het afnemen van de kweken.
 Een laboratoriumformulier en vijf stickers.
 Een ‘safetybag’ met daarin een velletje absorberend papier.
 Een retourenvelop met rits.

Gebruiksaanwijzing e-swab

1. Haal het wattenstaafje en het buisje uit de verpakking.
2. Gebruik het wattenstaafje om de kweek af te nemen, zie
kweekinstructie op de volgende pagina.
3. Open het kweekbuisje en steek het wattenstaafje terug in
het buisje.
4. Breek het wattenstaafje af bij het breekpunt (rood streepje
op de stok) op de rand van het kweekbuisje. Raak het
breekpunt niet met de handen aan.
5. Draai de dop op het kweekbuisje tot deze goed gesloten is.
6. Noteer op de sticker uw naam en geboortedatum en plak de
betreffende sticker met afnamelocatie (keel, neus, perineum,
rectum) op het buisje. Neemt u een extra kweek? Schrijf dan
op de lege sticker bij “Materiaal” informatie over de extra
kweek, zoals ‘kweek van de wond’.

Het afnemen van kweken
Keelkweek:
Neem één van de
meegeleverde
wattenstaafjes.
Strijk de beide amandelen
(tonsillen) of, indien deze
zijn verwijderd, de
tonsilbogen af met het
wattenstaafje.

Neuskweek:
Neem één van de meegeleverde wattenstaafjes. Breng een
wattenstaafje in een neusgat tot in het 'peutergebied'. Strijk
het wattenstaafje langs de wanden van het neusgat. Herhaal dit
met hetzelfde wattenstaafje in het andere neusgat.
Rectumkweek:
Neem één van de meegeleverde wattenstaafjes. Breng het
wattenstaafje ongeveer 2 cm. in de anus of poepgaatje (net als
een koortsthermometer), en draai het wattenstaafje voorzichtig
rond. Het is de bedoeling dat de wattentip bruin verkleurd is.
U kunt ook de tip van het wattenstaafje door uw ontlasting op
wc-papier halen.
Perineumkweek:
Neem één van de meegeleverde wattenstaafjes. Het perineum
is bij mannen het gebied tussen anus en scrotum (balzak) en
bij vrouwen het gebied tussen anus en vagina. Strijk een
wattenstaafje langs het perineum. Dit gaat het makkelijkst door
de benen goed te spreiden.
Wondkweek:
Alléén bij aanwezigheid van wonden, huidafwijkingen of
eczeem. Strijk met het wattenstaafje midden in de wond.
Iedere wond apart uitstrijken en benoemen op het
laboratoriumformulier.

Inleveren materiaal

Uw gegevens:
 Controleer of alle buisjes voorzien zijn van een sticker met
daarop uw naam, geboortedatum en de plaats waar de
kweek is afgenomen.
 Vul het laboratoriumformulier zo volledig mogelijk in,
inclusief de datum waarop u de kweken afneemt.
Gereed maken voor verzending:
 Controleer of alle kweekbuisjes goed zijn dichtgedraaid.
 Plaats de kweekbuisjes in de plastic ‘safetybag’ met
absorberend papier.
 Trek de beschermfolie van de blauwe plakstrip en sluit de
‘safetybag’ door voor- en achterzijde goed tegen elkaar aan
te drukken.
 Stop de gesloten ‘safetybag’ samen met het
aanvraagformulier in de retourenvelop.
 De adreskaart aan de binnenkant van de envelop omdraaien
zodat het adres van het laboratorium achter het plastic
venster zichtbaar wordt. Daarna de envelop dichtritsen.
 U kunt de retourenvelop afgeven bij het laboratorium van
Franciscus Gasthuis & Vlietland, op de ziekenhuislocaties in
Rotterdam of Schiedam, of bij één van onze
poliklinieklocaties in Maassluis, Berkel of Hoogvliet. U kunt de
retourenvelop ook opsturen via de post. Een postzegel is niet
nodig.

Vragen

Als u nog vragen heeft over deze instructie, dan kunt u contact
opnemen met de afdeling Infectiepreventie van Franciscus
Gasthuis, via telefoonnummer 010 - 461 6780, of Franciscus
Vlietland, via telefoonnummer 010 - 893 4321.
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