Infectiepreventie

Instructie rectumkweek

Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis
Alrĳne Ziekenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 517 8178
www.alrĳne.nl

Alrĳne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alrĳne Ziekenhuis Alphen aan den Rĳn
Meteoorlaan 4
2401 WC Alphen aan den Rĳn
0172 467 467

Er is u, per brief, gevraagd om een kweek bij u zelf af te nemen. In deze folder vindt u de instructies.

Kweekset
U heeft een kweekset ontvangen. De werkwijze leest u in deze folder.
In de (blauwe) retourenvelop vindt u:
een plastic zakje,
een wit velletje,
een kweekset bestaande uit een wattenstokje
en een kweekbuisje gevuld met kweekmedium
(= voedingsbodem),
een sticker met persoonsgegevens,
een ingevuld formulier voor het laboratorium.

Instructie
Open de verpakking van de kweekset.
Neem een kweek af van het rectum: steek de
wattenstok voorzichtig in de anus (net zoals een
koortsthermometer), haal deze eruit en
controleer of er wat ontlasting op het
wattenstokje is achtergebleven. Lukt dit niet? Doe
dan in plaats van de rectumkweek de stok in een
beetje ontlasting.
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Draai dan de dop van het buisje en steek de
wattenstok rin het buisje.

Breek de stok af op het gekleurde breekpunt en
sluit het buisje goed.

Plak de sticker met persoonsgegevens op het
buisje.
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Rol het witte velletje om het kweekbuisje

Doe het kweekbuisje samen met het witte velletje
in het plastic zakje. Verwijder de strip aan de
bovenzijde en plak het zakje dicht.

Vul op het aanvraagformulier de datum van
afname In. Gebruikt u antibiotica? Vul dan ook
dat in.
Belangrijk: De kweek moet binnen 72 uur na
afname op het laboratorium zijn.
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Stop het dichtgeplakte zakje samen met het
aanvraagformulier in de blauwe retourenvelop
en plak deze dicht. De retourenvelop kunt u in de
brievenbus doen. Een postzegel is niet nodig.
LET OP: in verband met de bezorgdagen van de
post op het laboratorium, verzoeken wij u dit
pakket alleen retour te zenden op maandag t/m
donderdag.

U kunt de retourenvelop ook op werkdagen bij ons inleveren:
Alrijne Ziekenhuis Leiden, polilaboratorium, route 32, tussen 8.00 en 17.00 uur (dinsdag tot 20.00
uur).
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, polilaboratorium, route 130, tussen 7.30 en 16.30 uur.
Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn, polilaboratorium, route 32, tussen 7.30 en 16.30 uur.
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