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Instructies afname vaginorectale wisser 

I. Indicaties 

Opsporen van GBS (= Groep B streptokokken)-dragerschap. De staalname gebeurt bij een 

zwangere tussen de 35ste en 37ste week van de zwangerschap tenzij tijdens de 

zwangerschap reeds een infectie of kolonisatie met GBS werd vastgesteld. 

Deze vaginorectale wisser is uitsluitend geschikt voor de GBS-screening, aangezien het geen 

representatief genitaal staal is, waardoor het per definitie niet in aanmerking komt voor het 

opsporen van genitale infecties. 

II. Patiëntvoorbereiding 

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 wisser met Lim broth-medium (blauwe stop) 

IV. Staalcollectie 

 Met behulp van de wisser wordt eerst het voorste 1/3de van de vagina gewist en 

vervolgens wordt met dezelfde wisser rectaal gewist (tot net voorbij de sfincter). 

 Hierbij mag geen speculum gebruikt te worden, aangezien staalname ter hoogte van de 

cervix geen geschikt staal voor een GBS-screening oplevert. 

 Het is immers belangrijk voor de gevoeligheid van de GBS-kweek om een staal te nemen 

van de lagere vagina evenals van het rectum. 
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V. Staalbewaring 

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

kan het staal in de frigo worden bewaard. 

Bewaring gedurende maximaal 48 uur bij 4 tot 8°C is toegestaan.  

 

 

 

VI. Referenties 

HGR 7721: Preventie van perinatale Groep B Streptokokkeninfecties 

 


