Infectiepreventie

Instructies afnemen MRSA-kweken op de
polikliniek

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
2402 WC Alphen aan den Rijn
0172 467 467

Er is u gevraagd om MRSA-kweken bij u zelf af te nemen. In deze folder vindt u de instructies.
Let op: kweken mogen alleen worden afgenomen als u geen antibiotica gebruikt of in de afgelopen 48
uur heeft gebruikt.

MRSA-kweken
Bij MRSA-kweken worden standaard kweken afgenomen van keel, neus en perineum (gebied rond de
anus).

Instructie
U krijgt van de medewerker van de polikliniek tenminste drie kweeksets en patiëntenstickers mee. De
medewerker heeft op de stickers 'keel', 'neus' en 'perineum' geschreven. Heeft u ook eczeem, wonden of
andere huidbeschadigingen? Meld het bij de balie van de polikliniek. Dan krijgt u meerdere kweeksets
en stickers zodat u hier ook een kweek van kunt nemen.
Open de verpakking van de kweekset.
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Verwijder voor afname van de kweek het witte
dopje van de buis met het kweekmedium.

Keelkweek
Neem de keelkweek af door met 1 wattenstok
over de beide (tonsillen)bogen achterin de keel te
strijken.

Pagina 2 van 4

Foldernummer 34.14, 09_19

Stop na afname van de kweek het wattenstokje in
het kweekmedium.

Streep op het etiket met uw naam 'perineum' en
'neus' door zodat duidelijk is dat dit de keelkweek
is. Plak uw patiëntensticker op de buis.

Neuskweek
Open een nieuwe verpakking zoals hierboven beschreven en verwijder weer het witte dopje van de buis.
Neem de neuskweek af. Dit doet u door met 1 wattenstok stevig langs de binnenzijde van beide
neusvleugels (neuspeutergebied) te strijken.
Stop na afname van de kweek het wattenstokje in het kweekmedium. Streep op het etiket met uw naam
'perineum' en 'keel' door zodat duidelijk is dat dit de neuskweek is. Plak uw patiëntensticker op de buis.
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Perineumkweek
Open een nieuwe verpakking zoals hierboven beschreven en verwijder het witte dopje van de buis.
Neem de perineumkweek af: strijk 1 wattenstok over de huid rondom de anus en de huid tussen anus en
scrotum of tussen anus en vagina.
Stop na afname van de kweek het wattenstokje in het kweekmedium. Streep op het etiket met uw naam
'neus' en 'keel' door zodat duidelijk is dat dit de perineumkweek is. Plak uw patiëntensticker op de buis.
Heeft u meer kweeksets ontvangen, neem dan ook de andere kweken af zoals afgesproken. Als
wonden/huidbeschadigingen (waaronder eczeem) aanwezig zijn, wordt voor elke
wond/huidbeschadiging een apart wattenstokje gebruikt waarmee door/over de huid, wond of
wondkorsten worden gestreken.
Schrijf op de sticker van welke wond/huidbeschadiging het materiaal af komt!

Inleveren
Geef de buisjes af bij de balie van de polikliniek.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
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