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Instructies afname MRSA-screening 

I. Indicatie 

 opsporen van kiemdragers in kader van ziekenhuishygiënistische maatregelen 

Welke patiënten in aanmerking komen voor screening binnen het ziekenhuis wordt 

beschreven in de procedure “MRSA” (Zie Infoland).  

II. Patiëntvoorbereiding 

 Er is echter geen representatieve screening mogelijk bij patiënten tijdens een MRSA-

dekolonisatie-schema (tot 2d. na beëindigen dekolonisatie) of onder antibiotherapie 

actief tegen MRSA. 

 Een correcte patiëntidentificatie d.m.v. actieve bevraging naar naam en geboortedatum 

gaat vooraf aan de staalname.  

Staalidentificatie :  

Maak voor gehospitaliseerde patiënten gebruik van het scanningssysteem en 

monsteretiketten afgedrukt via Cyberlab.  

Bij ambulante patiënten dient de volledige naam en geboortedatum op het staal te 

worden vermeld. Externe artsen die gebruik maken van Cyberlab order entry kunnen 

gebruik maken van de door ons geleverde barcode-etiketten ter identificatie. 

III. Benodigdheden 

 steriele wissers in transportmedium: TSB salt broth (donkerblauwe stop)  

IV. Staalcollectie 

Een volledige MRSA-screening omvat standaard een afzonderlijke screening van keel, neus en 

perineum. Daarnaast kunnen aanvullend nog andere sites gescreend worden, zoals bv. een 

wonde, katheter exitsite…. 

UITZONDERING:  bij kinderen < 6 jaar beperkt de screening zich in het ziekenhuis tot 

een screening van 2 sites, nl.  neus en perineum. 
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Open de blisterverpakking van de wisser. Bemonster de gewenste site. Gebruik voor elke site 

een afzonderlijke wisser! 

In functie van de aard van de site:  

Keel: bemonster m.b.v . de wisser de tonsillen of tonsilbogen 

Neus: breng de wisser in beide neusgaten en neem het staal via een roterende beweging af. 

Perineum: bestrijk het gebied vanaf vagina of testikels tot anus m.b.v. de wisser. 

 

Breng vervolgens de wisser in het transportmedium en breek de wisser af ter hoogte van het 

breekpunt. 

Schroef de dop dicht.  

 

V. Staalbewaring 

Gelieve de wissers zo snel mogelijk naar het labo te brengen. In afwachting van het transport 

kan het staal in de frigo worden bewaard. 

Bewaring gedurende maximaal 24 uur bij 2 tot 8°C is toegestaan.  

 

VI. Referentie 

HGR (2003): “Richtlijnen voor de beheersing en preventie van overdracht van MRSA in 

Belgische ziekenhuizen” 

 

 

 

 

 

 

 


