
Medische Microbiologie & Infectiepreventie  |  MMI-506  |  versie 7  |  pagina 1/2

Instructie BRMO kweken
Deze instructie beschrijft hoe u bij uzelf een BRMO kweek kunt afnemen. BRMO 
(Bijzonder Resistent Micro-Organisme) zijn micro-organismen die resistent zijn tegen 
de eerstekeuze-antibiotica of tegen meerdere groepen antibiotica. Wordt u naast 
BRMO ook op MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus) gescreend, dan 
krijgt u hiervoor een aparte instructie.

Aandachtspunt
 Neem de kweek 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:

 Wattenstok met kweekbuisje in verpakking (e-Swab, roze dop)
 Aanvraagformulier MMI
 Twee patiëntstickers met uw gegevens
 Safetybag (afsluitbare plastic zak met plakrand)

Voorbereiding/Instructie
 Leg alle benodigdheden klaar.
 Controleer of de aanvraag formulieren volledig zijn ingevuld.
 Vul zelf uw gegevens in als op het aanvraagformulier geen patiëntsticker  zit.
 Noteer de afnamedatum en tijd op het aanvraagformulier.
 Vermeld op het aanvraagformulier of u antibioticum gebruikt, en zo ja, welke 

(naam en dosis antibioticum).

Instructie voor het afnemen van de kweken
 Open de verpakking van de kweekset, hierin zit een kweekbuisje en een kweekstok.
 Haal het kweekbuisje uit de verpakking.
 Plak hier een patiëntsticker op of noteer naam en geboortedatum op het 

kweekbuisje.
 Schrijf op het kweekbuisje of de sticker de afnameplaats: 

rectum of ontlasting.
 Haal de wattenstok uit de verpakking zonder dat de wat 

de rand raakt.
 Kweek rectum: Steek de wattenstok voorzichtig in de 

anus, haal deze eruit en controleer of de wat bruin is 
geworden.
 Lukt dit niet? Steek dan de stok in een beetje 

ontlasting.
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 Haal de dop van het kweekbuisje.
 Steek de stok in het kweekbuisje, breek de stok af op het gekleurde breekpunt (rode 

streep) en draai het buisje goed dicht.

Verzenden materialen voor kweken

Via brievenpost
 Stop het kweekbuisje in de safetybag met het aborberend materiaal eromheen.
 Haal de witte afdekstrip van de blauwe rand van de plastic safetybag.
 Sluit de safetybag door deze goed dicht te drukken op de blauwe rand.
 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.

Breng de kweek naar 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.


