Afname MRSA-kweken door huisarts
Doel
Het op eenduidige wijze afnemen en insturen van inventarisatiekweken of controlekweken
voor microbiologisch onderzoek op MRSA.
Reikwijdte
Huisartsen die gebruik maken van het laboratorium voor medische microbiologie van Noordwest
Ziekenhuisgroep .
Definities
MRSA

Meticilline resistente Staphylococcus aureus

Werkwijze
afnemen van inventarisatiekweken / controlekweken MRSA

maak gebruik van een steriele MRSA/BRMO set
- aanvragen via de webshop op de website van Starlet-DC

trek onsteriele handschoenen aan

neem 1 set kweken af volgens non-touch techniek (zie bijlage)

een set bestaat uit de volgende kweken:
neus: strijk de binnenzijde van beide neusvleugels (neuspeutergebied) uit
keel: strijk beide tonsillen of tonsilbogen uit
rectum
urine bij bekend MRSA positieve urine óf bij aanwezigheid van een blaaskatheter:
- neem bij katheter via het afnamepunt op de katheterslang urine af in een steriel potje
sputum, indien dit wordt opgegeven: vang sputum op in een steriel potje
huidlaesies (eczeem, psoriasis)
wonden: bij patiënten met uitgebreide wonden worden alle wonden uitgestreken
(ook insteekopeningen)
stoma indien aanwezig
Insturen van de inventarisatiekweken / controlekweken

vul het aanvraagformulier laboratorium voor medische microbiologie volledig in en noteer het
gewenste onderzoek bv.:
Buitenlandscreening
- betreft patiënten na opname/behandeling in een buitenlandse zorginstelling of
woonachtig in een asielzoekerscentrum; hierbij wordt het onderzoek uitgevoerd op alle
relevante BRMO inclusief MRSA, ESBL en VRE, afhankelijk van de plaats waar het
materiaal is afgenomen.
MRSA PCR of Cito MRSA
- kan aangevraagd worden als een snelle uitslag dringend gewenst is
MRSA
- bij screening veegerelateerde contacten
- bij controlekweken ter beoordeling van effectiviteit behandeling dragerschap
indien ook banale kweken aangevraagd worden, dient dit apart ingestuurd te worden

stuur de volledige set naar het laboratorium voor medische microbiologie:
gebruik hiervoor de (gele) verzendenveloppen

uitslag kweken:
Buitenlandscreening en MRSA: 3 tot 5 dagen na aankomst op het lab. voor medische
microbiologie;
MRSA PCR: binnen 24 uur na aankomst op het lab. voor medische microbiologie
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