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Instructies afname vasculaire kathetertip 

I. Indicatie 

Cultuur van een vasculaire kathetertip is enkel zinvol bij vermoeden van een katheter-

gerelateerde bacteriëmie. 

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 

een steriel recipiënt met schroefdeksel 

IV. Staalcollectie 

 Ontsmet de huid rondom de insteekplaats van katheter met ontsmettingsalcohol (70%) 

en laat deze 30 à 60 seconden inwerken. 

 Verwijder de schroefdop van het recipiënt en leg deze omgekeerd (= met de binnenzijde 

naar boven) op een propere ondergrond 

 Verwijder de katheter op aseptische wijze. 

 Houd de katheter boven het steriele recipiënt waarvan u de schroefdop heeft verwijderd 

en knip met een steriele schaar het distale stuk (= 5 cm) af rechtstreeks in het recipiënt. 

De kathetertip mag hierbij de buitenkant van het recipiënt niet raken. 

 Sluit het recipiënt zorgvuldig en breng het onmiddellijk naar het labo. 

V. Staalbewaring 
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Het staal dient onmiddellijk naar het labo te worden gebracht om uitdroging te voorkomen. 

 

VI. Referentie 

A guide to specimen management in clinical microbiology (2nd edition). ASM Press (1999) 

 

 

 

 

  


