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Instructie MRSA kweken
Deze instructie beschrijft hoe u bij uzelf MRSA kweken kunt afnemen.

Aandachtspunten
• U neemt kweken af van keel, neus en perineum (KNP). 
• Heeft u wonden of een aangetaste huid? Dan krijgt u een extra kweekset en 

een aanvraagformulier om deze ook op MRSA te testen. 
• Heeft u een blaas- of suprapubische katheter? Dan krijgt u een urinekweekset 

en een aanvraagformulier om urine op MRSA te testen.
• Neem de kweken af op dezelfde dag dat u deze verstuurt of naar het 

laboratorium brengt. De kweek moet binnen 72 uur na afname op het 
laboratorium zijn.

Wat heeft u nodig?
• Een kweekset bestaande uit een verzendenvelop met daarin:

 Drie kweekstokken met kweekbuisje in verpakking (TSB Salt Broth, 
blauwe dop) 

 Aanvraagformulier MMI
 Patiëntstickers met uw gegevens
 Blister met absorberend materiaal
 Safetybag (afsluitbare zak met plakrand)
 Beker 
 Afvalbak
 Indien van toepassing: urinekweekset met extra aanvraagformulier
 Indien van toepassing bij wond(en): Kweekbuisje met kweekstokken in 

verpakking met extra aanvraagformulier. (TSB Salt Broth, blauwe dop)

Voorbereiding
• Leg alle benodigdheden klaar.
• Controleer of het aanvraagformulier volledig is ingevuld.
• Vul zelf uw gegevens in als op het aanvraagformulier geen patiëntsticker zit.
• Noteer de afname datum en tijd op het aanvraagformulier.
• Vermeld op het aanvraagformulier of u antibioticum gebruikt, en zo ja, 

welke (naam en dosis antibioticum).
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Instructie voor het afnemen van de kweken
• Open de buitenste verpakking van de kweekset.
• Haal het kweekbuisje uit de verpakking.
• Plak hier een patiëntsticker op of noteer hier 

naam en geboortedatum op.
• Schrijf op het kweekbuisje of de sticker de 

afnameplaats: KNP.
• Draai het dopje van het kweekbuisje.
• Plaats het transportbuisje in een beker, zorg ervoor dat de vloeistof in het 

buisje blijft.

Stap 1 Keel
• Open de verpakking met de 3 kweekstokken.
• Neem de eerste roze kweekstok uit de verpakking.
• Neem de kweek af van de keel: strijk de kweekstok langs de keelboog 

(amandelen) achter in de keel.
• Steek de kweekstok tot op de bodem van het kweekbuisje en beweeg de 

kweekstok ongeveer 5 seconden langzaam door de vloeistof.
• Haal de kweekstok uit de vloeistof en duw de vloeistof, met vijf draaiende 

bewegingen tegen de binnenkant van het buisje, uit de kweekstok. 
• Gooi de eerste roze kweekstok weg in de afvalbak.

Stap 2 Neus
• Neem de tweede roze kweekstok uit de verpakking.
• Neem de kweek af van de neus: maak een ronddraaiende beweging langs de 

binnenkant van beide neusvleugels.
• Steek de kweekstok tot op de bodem van het kweekbuisje en beweeg de 

kweekstok ongeveer 5 seconden langzaam door de vloeistof.
• Haal de kweekstok uit de vloeistof en duw de vloeistof, met vijf draaiende 

bewegingen tegen de binnenkant van het buisje, uit de kweekstok. 
• Gooi de tweede roze kweekstok weg in de afvalbak.

Stap 3 Perineum
• Neem de witte kweekstok uit de verpakking.
• Neem de kweek af van het perineum: strijk de 

kweekstok langs de huid tussen de anus en de 
geslachtsdelen.

• Steek de kweekstok in het buisje en breek dit af 
bij het breekpunt: de rode streep op de 
kweekstok.

• Draai de dop stevig op het buisje.
• Controleer of uw naam, geboortedatum en KNP op het buisje staat.
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Indien van toepassing
Instructie bij wonden of een aangetaste huid:
• Kweekset
• Aanvraagformulier MMI

Bij één wond:
• Open de verpakking met het kweekbuisje en kweekstokken in verpakking 

(TSB Salt Broth, blauwe dop). Neem de witte kweekstok uit de verpakking. 
Strijk met de kweekstok van binnen naar buiten over het wondoppervlak; 
neem eventueel aanwezig pus zoveel mogelijk mee.

• Steek de kweekstok in het buisje en breek dit af bij het breekpunt: de rode 
streep op de kweekstok.

• Draai de dop stevig op het buisje.
• De roze stokken in de verpakking mag u in de afvalbak deponeren.
• Controleer of uw naam, geboortedatum en 'wond' op het kweekbuisje staan.

Bij meer wonden:
• Herhaal bovenstaande procedure voor iedere wond of aangetaste huid. 
• Draai de dop stevig op het buisje.
• Controleer of uw naam, geboortedatum en 'wond' op het kweekbuisje staan.

Instructie bij blaas/ suprapubisch katheter:
• Urinekweekset.
• Aanvraagformulier MMI.
• Plak een patiëntsticker op de urinekweekset of noteer hier naam, 

geboortedatum.
• Noteer op de patientsticker of op het kweekset ook ‘urine’.
• Vul de vacuüm buis met urine volgens de bijgevoegde instructie.

Verzenden materialen voor 
kweken

Via brievenpost
• Stop de kweekbuis/buizen in de blister met het 

absorberende materiaal eromheen.
• Stop de blister in de safetybag. 
• Stop zo nodig de urinekweek in een aparte blister.
• Stop de safetybag én het ingevulde aanvraagformulier in de verzendenvelop.
• Controleer of het adres van het ziekenhuis zichtbaar is op de verzendenvelop 

en sluit de envelop.
• Stop de envelop in de brievenbus: dit kan alleen op dagen dat de brievenbus 

wordt geleegd: maandag t/m donderdag vóór 17.00 uur.
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Via afgifte van de kweken bij het ziekenhuis
• Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn: tijdens kantooruren kunt u de envelop 

afgeven bij het Medisch Microbiologisch laboratorium (route 189).
• Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen: tijdens kantooruren kunt u de envelop 

afgeven bij de balie van het bloedafname laboratorium (route 125).

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een deskundige infectiepreventie 
van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur via 055 – 581 8090.


