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Overzicht 

 

Afname patiëntenmateriaal 
versie 10 

18 november 2015 
 

wijziging t.o.v. versie 9 

mutatienummer: 15/209 

Algemeen 

Tabel 1 

Tabel 5 

Aangepast aan nieuwe naamgeving ziekenhuis 

Foto DFT-afnameset verandert conform de huidige afnameset. 

uitstrijk keel, neus, perineum, rectum, stoma, wond, laesies, huidoppervlak, etc. 

(Bijzonder resistente micro-organismen kweek (o.a. MRSA) of moleculaire diagnostiek) 

Afname condities aangepast conform de procedure ‘MRSA/MRAC/ESBL/VRE/BRMO, Methode 

en kweekafname’, versie 9, gepubliceerd door de afd. hygiëne en infectiepreventie. 
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Doel 
Dit overzicht geeft de aanvrager informatie over 

– de wijze waarop patiëntenmateriaal wordt afgenomen t.b.v. medisch microbiologisch onderzoek (voor zover 

dit geen specialistisch handelen betreft), 

– het opvangmateriaal dat vereist is voor de betreffende materiaalsoort, 

– de benodigde hoeveelheid, 
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– bijzonderheden t.a.v. de bewaar- en transportcondities. 

In het overzicht opvangmateriaal (Z09/01/OV/A0018.4) staat vermeld waar het opvangmateriaal verkrijgbaar is. 

Indeling 

Algemeen 
- afname 

- identificatie 

- transport 

Begrippen 
tabel 1 Opvangmaterialen t.b.v. afname 

 patiëntenmateriaal  

tabel 2 bloed, beenmerg 

 - beenmerg 

 - bloed 

 - navelstrengbloed 

 - transfusiebloed 

tabel 3 catheter(tip), drain, prothese 

 - catheter(tip), drain 

 - prothese 

tabel 4 lichaamsholten, lichaamsvocht, etc. 

 - liquor 

 - CAPD-vloeistof 

 - lichaamsvocht uit een steriel compartiment 

(pericardvocht, pleuravocht, intra-

abdominaalvocht, gewrichtsvocht) 

tabel 5 weefsel, pus, etc. 

 - weefsel, bot, biopt, etc. 

 - maagbiopt 

 - pus, wondvocht, etc 

 - uitstrijk wond, laesies, huidoppervlak, etc. 

 - blaasjesvocht 

 - huidschilfers 

 - haren 

 - nagel 

 - skinsnip 

tabel 6 respiratoir materiaal 

 - sputum 

 - bronchiaal secreet 

 - BAL-vloeistof 

 - protected brush 

 - keel-, neus- of ooruitstrijk 

 - pernasaaluitstrijk 

 - neusslijm (nasopharynx aspiraat) 

 

 

 

 

 

tabel 7 maag/darmkanaal 

 - feces 

 - rectumwat 

 - duodenumvocht 

 - maaginhoud 

 - anaalplak 

 - worm of proglottiden 

tabel 8 genitaal 

 - uitstrijk urethra, cervix, vagina 

 - semen 

 - prostaatvocht 

 - uitstrijk placenta 

tabel 9 urinewegen 

 - urine 

 - urine, 24 uurs 

 - catheter urine 

 - urine verkregen d.m.v. cystoscopie 

 - urine verkregen d.m.v. blaaspunctie, 

nefrostomie of suprapubische aspiratie, nier 

urine, splint, ureter urine of blaasspoeling 

 - dipslide 

Algemeen 

Afname 

In het bijzonder bij patiëntenmateriaal bestemd voor bacteriologisch -, mycologisch -, of parasitologisch onderzoek 

wordt het materiaal afgenomen vóór toediening van antibiotica. Bij de afname moet contaminatie met endogene 
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flora vermeden worden. Een mogelijkheid is het doelgebied schoonmaken en eventueel desinfecteren. Het 

materiaal dat afgenomen wordt, mag niet met het desinfectans in contact komen.  

Identificatie 

Noteer op het monster duidelijk de naam en geboortedatum van de betreffende patiënt. Indien er meer monsters 

van één patiënt zijn afgenomen: noteer dan ook welk monster het betreft. 

Transport 
 

1. 
Sluit de primaire vloeistofdichte verpakking goed en omwikkel deze met een 

vochtabsorberend inlegvel. Zorg dat het dopje mee wordt ingewikkeld. (Zie figuur 3.1.) 

Figuur 3.1 

 

2. 
Plaats de primaire verpakking met vochtabsorberend materiaal een transportblister. Sluit 

de transportblister goed. (Zie figuur 3.2.) 

Figuur 3.2 

 

3. 
Plaats de transportblister met inhoud in een vloeistofdichte safetybag. Verwijder de 

afdekstrip van de safetybag en druk voor- en achterzijde goed aan. (Zie figuur 3.3.) 

Figuur 3.3 

 

4. Plaats de safetybag in een polymed etui en sluit deze etui met de zipper. (Zie figuur 3.4.) 

Figuur 3.4  

 

 

Begrippen 
bacteriologie  laboratorium voor bacteriologie, mycologie en parasitologie behorend tot de 

afdeling Medische Microbiologie van het Atrium medisch centrum te Heerlen 

serologie  laboratorium voor serologie behorend tot de afdeling Medische Microbiologie van 

het Atrium medisch centrum te Heerlen. 

moleculaire diagnostiek laboratorium voor moleculaire diagnostiek behorend tot de afdeling Medische 

Microbiologie van het Atrium Medisch centrum te Heerlen.
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Tabel 1: Opvangmaterialen t.b.v. afname patiëntenmateriaal 

Afdeling Medische Microbiologie 

 

Bloedkweekfles set:  
- Bactec Plus aerobic/F bloedkweekfles (blauwe dop met grijze verzegeling) 

OM/G0912 
- Bactec Plus anaerobic/F bloedkweekfles (goudkleurige dop met oranje verzegeling) 

OM/G0913 
 

terug naar “Indeling” 
 

 

Bloedkweekfles kinderen jonger dan 1 jaar: 
- Bactec PEDS Plus/F bloedkweekfles (zilverkleurige dop met roze verzegeling) 

OM/G0911 
 
 

terug naar “Indeling” 

 

Bifasisch hémoline bloedcultuurmedium: 
- Hemoline DIPH-F 

OM/G0921 
 

terug naar “Indeling” 

 

Bloedkweekfles Mycobacterium tuberculosis kweek: 
- Bactec Myco/F Lytic bloedkweekfles (rode dop met witte verzegeling) 

OM/G0916 
 
 
 

terug naar “Indeling” 

 

EDTA-buis, paarse kunstof dop (3 ml) 
overige onderzoeken parasieten in bloed 

OM/H0090 

 

 
terug naar “Indeling” 

 

EDTA-buis, paarse rubberen dop (10 ml) 
Trypanosoma spp. onderzoek in bloed 

OM/H0090 

 

 
terug naar “Indeling” 

 

Stolbuis, gele dop (5 ml) 
OM/H0086 

 
 

terug naar “Indeling” 
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Tabel 1: Opvangmaterialen t.b.v. afname patiëntenmateriaal 

Afdeling Medische Microbiologie 

 

Stuarttransportflesje 
OM/H0208 

 

 
terug naar “Indeling” 

 

Steriele container 
OM/H0190 

 

 
terug naar “Indeling” 

 

Liquorbuis 
OM/H0115 

 

 

 

 

 

 

 

 
terug naar “Indeling” 

 

Eswab 
OM/H0467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
terug naar “Indeling” 

 

Virus transportmedium 
OM/G1373 

 

 

 

 
terug naar “Indeling” 
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Tabel 1: Opvangmaterialen t.b.v. afname patiëntenmateriaal 

Afdeling Medische Microbiologie 

 

PCR specimen collection kit  
(swab en transportbuisje) 

OM/H0329 
 
 
 
 
 
 
 
 

terug naar “Indeling” 

 

Draadveger  
(pernasaal swab) 

OM/H0091 
 
 
 

terug naar “Indeling” 

 

Sterile foam tipped swab  
(t.b.v. Influenza antigeentest) 

OM/H0102 
 
 
 
 
 
 
 

terug naar “Indeling” 

 

Steriele container  
(t.b.v. collectie feces) 

OM/H0192 
 

terug naar “Indeling” 

 

Triple Feces Test  

(TFT set; incl. gebruiksaanwijzing en aanvraagformulier parasitologisch 
fecesonderzoek) 
 

OM/H0424 
FO/A0038 

 
Deze set is vervangen door de DFT set en wordt als zodanig niet meer uitgegeven. Voor 
onderzoek wordt de TFT set nog wel geaccepteerd. 
 
 
 

terug naar “Indeling” 



  

 

Afdeling Medische Microbiologie – Zuyderland Medisch Centrum – locatie Heerlen 

Overzicht: Afname patiëntenmateriaal Doc. nr.: Z09/01/OV/A0018.3 Versie: 10  

Ingangsdatum: 18 november 2015 Opbergsysteem: archief  

Controledatum: 17 november 2017 Blz. 7 van 21 

elektronische kopie: … \ kfmm \ KM \ 09 Aanvraag en afname van lichaamsmateriaal 

Tabel 1: Opvangmaterialen t.b.v. afname patiëntenmateriaal 

Afdeling Medische Microbiologie 

 

Dual Feces Test 

(DFT set; incl. gebruiksaanwijzing en aanvraagformulier parasitologisch 
fecesonderzoek) 
 

OM/H0756 
FO/A0040 

 
 
 

terug naar “Indeling” 
 

 

30 ml infuusflesje met 100 mg natruimbicarbonaat  
(t.b.v. Mycobacterium tuberculosis kweek uit  maaginhoud) 

OM/M0524 
 
 
 

terug naar “Indeling” 

 

Steriele glazen infuusfles van 500 ml of 1000 ml met dop 
(t.b.v. Mycobacterium tuberculosis kweek uit urine) 

OM/H0170 (500 ml) 
OM/H0171 (1000 ml) 

 
 
 
 
 

terug naar “Indeling” 

 

Plastic bokaal met schroefdeksel (2l) 
OM/H0092 

 

 

 

 
terug naar “Indeling” 

 

Dipslide 
OM/G0960 

 

 
terug naar “Indeling” 
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Tabel 2 bloed, beenmerg 

beenmerg idem bloed 

bloed 
doel : bacteriologisch of mycologisch onderzoek (niet Brucella spp., niet Mycobacterium 

tuberculosis) 
opvangmateriaal : bloedkweekset:  
 - Bactec Plus aerobic/F bloedkweekfles én  OM/G0912 

- Bactec Plus anaerobic/F bloedkweekfles OM/G0913 
of, voor kinderen jonger dan 1 jaar, 
- Bactec PEDS Plus/F bloedkweekfles én  OM/G0911 
- Bactec Plus anaerobic/F bloedkweekfles OM/G0913 

hoeveelheid : Bactec Plus aerobic/F bloedkweekfles: 10 ml 
  Bactec Plus anaerobic/F bloedkweekfles: 8 à 10 ml 
  Bactec PEDS Plus/F bloedkweekfles: 1 à 3 ml 
afname : venapunctie, arteriële punctie; neem het bloed af voor het toedienen van antibiotica; werkwijze: 

neem de plastic beschermkapjes van de flesjes en desinfecteer de rubber doppen van de 
flesjes met alcohol 70% of met chloorhexidine 0,5% (gebruik géén jodiumtinctuur). Laat 1 min. 
inwerken. Desinfecteer de huid van de patiënt en laat eveneens 1 min. inwerken. Neem bloed 
af m.b.v. het vigerende bloedpriksysteem. 
Indien meerdere sets afgenomen worden: noteer de afnametijd zowel op het aanvraagformulier 
alsook op de bloedkweekflesjes. 

bewaarcondities : kamertemperatuur 
transport : kamertemperatuur  
  N.B.: breng de flesjes zo spoedig mogelijk naar de bacteriologie. 

bloed 
doel : Brucella spp. kweek 
opvangmateriaal : bloedkweekset: 
 - bifasisch hémoline bloedcultuurmedium (vermelding op het etiket: HEMOLINE DIPH-F) én

 OM/G0921 
 - Bactec Plus aerobic/F bloedkweekfles én  OM/G0912 
 - Bactec Plus anaerobic/F bloedkweekfles OM/G0913 
hoeveelheid : bifasisch hémoline bloedcultuurmedium 5 á 10 ml 
  Bactec Plus aerobic/F bloedkweekfles: 10 ml 
  Bactec Plus anaerobic/F bloedkweekfles: 8 à 10 ml 
afname : venapunctie, arteriële punctie; neem het bloed af voor het toedienen van antibiotica; werkwijze: 

neem de plastic beschermkapjes van de flesjes en desinfecteer de rubber doppen van de 
flesjes met alcohol 70% of met chloorhexidine 0,5% (gebruik géén jodiumtinctuur). Laat 1 min. 
inwerken. Desinfecteer de huid van de patiënt en laat eveneens 1 min. inwerken. Neem bloed 
af m.b.v. het vigerende bloedpriksysteem. 
Indien meerdere sets afgenomen worden: noteer de afnametijd zowel op het aanvraagformulier 
alsook op de bloedkweekflesjes. 

bewaarcondities : kamertemperatuur 
transport : kamertemperatuur  
  N.B.: breng de flesjes zo spoedig mogelijk naar de bacteriologie. 

bloed 
doel : Mycobacterium tuberculosis kweek 
opvangmateriaal : Bactec Myco/F Lytic fles OM/G0916  
hoeveelheid : 3 - 5 ml (een kleinere hoeveelheid verhoogt het risico op een vals-negatief resultaat) 
afname : venapunctie, arteriële punctie; neem het bloed af voor het toedienen van antibiotica; werkwijze: 

Desinfecteer de rubber dop van het flesje met alcohol 70% of met chloorhexidine 0,5% (gebruik 
géén jodiumtinctuur). Laat 1 min. inwerken. Desinfecteer de huid van de patiënt en laat 
eveneens 1 min. inwerken. Neem bloed af m.b.v. het vigerende bloedpriksysteem. 

bewaarcondities : kamertemperatuur 
transport : kamertemperatuur  
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Tabel 2 bloed, beenmerg 

bloed 
doel : parasitologisch onderzoek / moleculaire diagnostiek 
opvangmateriaal : EDTA-buis 3 ml, EDTA-buis 10 ml OM/H0090 
hoeveelheid : 10 ml voor Trypanosoma spp. onderzoek 
  3 ml voor overige onderzoeken parasieten in bloed 
afname : venapunctie; werkwijze: geen bijzonderheden. 
bewaarcondities : bij kamertemperatuur 
transport : breng de bloedbuis binnen één uur naar de bacteriologie 

bloed; stolbloed 
doel : serologisch onderzoek / autoimmuundiagnostiek 
opvangmateriaal : stolbuis van het vigerende bloedpriksysteem, b.v. stolbuis met gele dop OM/H0086 
hoeveelheid : minimaal 5 ml 
afname : venapunctie; werkwijze: geen bijzonderheden. 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

transfusiebloed, plasma, erytrocytenconcentraat of trombocytenconcentraat  
doel : bacteriologisch onderzoek 
opvangmateriaal : n.v.t.; de bloedzak wordt aangeleverd  
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : n.v.t.  
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

 

 

Tabel 3 cathetertip, drain, prothese 

Cathetertip of drain 
doel : bacteriologisch onderzoek (kweek) 
opvangmateriaal : Stuarttransportflesje OM/M0208 
hoeveelheid : ± 2 cm 
afname : knip het diepst in het lichaam gelegen gedeelte drain of catheter af met een steriele schaar en 

breng dit aseptisch over in het Stuarttransportflesje 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

prothese (vaatprothese, etc.) 
doel : bacteriologisch onderzoek (kweek) 
opvangmateriaal : steriele container  OM/H0190 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : breng de prothese aseptisch over in de steriele container 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 
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Tabel 4 lichaamsholten, lichaamsvocht, etc. 

liquor 
doel : bacteriologisch of serologisch onderzoek, moleculaire diagnostiek 
opvangmateriaal : liquorbuis OM/H0115  
hoeveelheid : gewenst  minimaal 3 ml 
afname : breng de liquor aseptisch over in de liquorbuis 
bewaarcondities : bij kamertemperatuur 
transport : met spoed; in het geval een Grampreparaat noodzakelijk is moet dit altijd met spoed worden 

uitgevoerd; breng derhalve de liquor altijd meteen naar de afd. Med. Microbiologie 

CAPD-vloeistof  
doel : bacteriologisch onderzoek 
opvangmateriaal : een steriele afgesloten spuit OM/H0273  
hoeveelheid : minimaal 50 ml 
afname : geen bijzonderheden 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast)  
transport : met spoed; Grampreparaat van capd-vloeistof moet altijd met spoed worden uitgevoerd; breng 
  derhalve de capd-vloeistof altijd meteen naar de afd. Med. Microbiologie 

lichaamsvocht uit een steriel compartiment (pericardvocht, pleuravocht, intra-abdominaalvocht, 
gewrichtsvocht) 
doel : alle onderzoeken (niet Mycobacterium tuberculosis) 
opvangmateriaal : - steriele container en/of  OM/H0190 
  - bloedkweekset: (alleen bacteriologisch onderzoek) 

- Bactec Plus aerobic/F bloedkweekfles én  OM/G0912 
- Bactec Plus anaerobic/F bloedkweekfles OM/G0913 

hoeveelheid : - steriele container: n.v.t.  
  - Bactec Plus aerobic/F bloedkweekfles    :10 ml 
  - Bactec Plus anaerobic/F bloedkweekfles :8 à 10 ml 
afname : neem, na desinfectie van de huid, m.b.v. een steriele spuit met naald, materiaal af en breng dit 

aseptisch over in een steriele container;  
indien minder dan 1 ml materiaal is afgenomen: laat het materiaal in de spuit; zuig eventueel 
nog wat steriel fysiologisch zout mee op (noteer op het aanvraagformulier dat fysiologisch zout 
is toegevoegd), ontlucht de spuit en sluit de naald m.b.v. het beschermkapje 

  bij bloedkweekset: neem de plastic beschermkapjes van de flesjes en desinfecteer de rubber 
doppen van de flesjes met alcohol 70% of met chloorhexidine 0,5% (gebruik géén 
jodiumtinctuur). Laat 1 min. inwerken.  

bewaarcondities : - materiaal in steriele container: ± 4 °C (koelkast) 
  - materiaal in bloedkweekset: kamertemperatuur 
transport : geen bijzonderheden 
  N.B.: breng de bloedkweekflesjes zo spoedig mogelijk naar de bacteriologie. 

lichaamsvocht uit een steriel compartiment (pericardvocht, pleuravocht, intra-abdominaalvocht, 
gewrichtsvocht) 
doel : Mycobacterium tuberculosis kweek 
zie bloed 
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Tabel 5 weefsel, pus, etc. 

weefsel, bot, biopt, etc. 
doel : bacteriologisch onderzoek of moleculaire diagnostiek 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : ingrepen: ± 1 cm

3
; obductie: ± 6 cm

3
 

afname : bij ingrepen verkregen bot, weefsel of biopt aseptisch overbrengen in een steriel potje met rode 
schroefdeksel; voeg eventueel wat fysiologisch zout toe om uitdroging te voorkomen; 
voor het aseptisch verzamelen van weefsel bij obductie is het nodig het gecontamineerde 
weefseloppervlak te schroeien en daarna te puncteren of een weefselstukje van ± 6 cm

3
 uit te 

nemen. 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

maagbiopt 
doel : Helicobacter pylori kweek 
opvangmateriaal : steriele container met fysiologische zoutoplossing OM/M0427 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : breng m.b.v. een gastroscoop het maag-biopt aseptisch over in de fysiologische zoutoplossing; 

het biopt moet in de vloeistof liggen 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) maximaal 24 uur 
transport : geen bijzonderheden 

 

pus, wondvocht, etc 
doel : bacteriologisch onderzoek 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : neem, na desinfectie van de huid, m.b.v. een steriele spuit met naald, materiaal af en breng dit 

aseptisch over in een steriele container;  
indien minder dan 1 ml materiaal is afgenomen: laat het materiaal in de spuit; zuig eventueel 
nog wat steriel fysiologisch zout mee op (noteer op het aanvraagformulier dat fysiologisch zout 
is toegevoegd), ontlucht de spuit en sluit de naald m.b.v. het beschermkapje 

bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

uitstrijk wond, laesies, huidoppervlak, etc. 
doel : bacteriologisch onderzoek of moleculaire diagnostiek 
  (niet bijzonder resistente micro-organismen, niet MRSA) 
opvangmateriaal : Eswab OM/H0467 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : stop het wattenstokje, na het uitstrijken, in het transportmedium en draai de dop goed vast op 

de buis. 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 
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Tabel 5 weefsel, pus, etc. 

uitstrijk keel, neus, perineum, rectum, stoma, wond, laesies, huidoppervlak, etc. 
doel : Bijzonder resistente micro-organismen kweek (o.a. MRSA) of moleculaire diagnostiek 
opvangmateriaal : Eswab OM/H0467 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : - keel: wrijf met het wattenstokje krachtig over de gehemelteboog; 
  - neus wrijf met het wattenstokje krachtig over de binnenkant van het voorste 

 gedeelte van beide neusgaten (neuspeuter-gebied); 
  - perineum: wrijf met het wattenstokje krachtig over het perineum (= bilnaad, gebied 

tussen anus en uitwendige geslachtsdelen); 
  - rectum/ stoma: breng het kweekstokje behoedzaam ongeveer 2 cm in de anus/ stoma, 

draai het kweekstokje voorzichtig rond. 
  - wond, laesies, etc.: wrijf met het wattenstokje krachtig over de wond/laesies; 
  - stop het wattenstokje in het transportmedium, breek het kweekstokje af aan het breekpunt 

(zie markering) en draai de dop goed vast op de buis. 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

uitstrijk wond, laesies, huidoppervlak, etc. 
doel : virus kweek of moleculaire diagnostiek 
opvangmateriaal : wattenstokje in virus transportmedium OM/H0340, OM/G1373 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : het verdient aanbeveling bij droge oppervlakten het wattenstokje vooraf te bevochtigen met 

steriel fysiologisch zout 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

uitstrijk oog  
doel : Chlamydia trachomatis PCR of Neisseria gonorrhoeae PCR 
opvangmateriaal : PCR specimen collection kit (swap en transportbuisje) OM/H0329 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : zie instructies uitstrijk genitaal Chlamydia trachomatis PCR en  Neisseria gonorrhoeae PCR  
bewaarcondities : tussen 2 °C en 30 °C gedurende maximaal 14 dagen 
transport : geen bijzonderheden 

huidschilfers   
doel : mycologisch onderzoek (schimmelkweek) 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : ±10 schilfertjes 
afname : desinfecteer het infectiegebied met 70% alcohol; Verzamel met een steriele pincet of scalpel 

materiaal van de buitenkant van het infectiegebied. 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

haren   
doel : mycologisch onderzoek (schimmelkweek) 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : ±10 haren 
afname : epileer ongeveer 10 haren m.b.v. een steriele pincet; de infectie zit meestal aan de haarbasis, 

geknipte haren zijn dus ongeschikt voor onderzoek 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 
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Tabel 5 weefsel, pus, etc. 

nagel   
doel : mycologisch onderzoek (schimmelkweek) 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : ±6 kleine stukjes 
afname : desinfecteer de geinfecteerde nagel met 70% alcohol voor afname; verzamel met een steriele 

pincet, schaar of scalpel ongeveer 6 kleine stukjes van het verkleurde of vervormde 
nagelgedeelte; bij een verdikte nagel kan ook schraapsel van onder het verdikte gedeelte 
worden genomen 

bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

skinsnip 
doel : microfilaria onderzoek 
opvangmateriaal : steriele centrifugebuis met 2 ml NaCl 0,9% OM/H0123, OM/M0427 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : Een skinsnip wordt uitsluitend afgenomen door een arts.  
  - Maak de huid slechts oppervlakkig schoon. Te grondig ontsmetten van de huid heeft tot 

gevolg dat de eventueel aanwezige microfilariën zich terugtrekken uit dat deel van de huid. 
  - Snij een stukje huid zo oppervlakkig mogelijk af, de wond geeft slechts wat wondvocht af, 

maar geen bloed.  
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 
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Tabel 6 respiratoir materiaal 

sputum 
doel : bacteriologisch, mycologisch, parasitologisch onderzoek of moleculaire diagnostiek 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : 2 à 5 ml 
afname : vang bij voorkeur nuchter ochtendsputum op 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

bronchiaal secreet 
doel : bacteriologisch, mycologisch, parasitologisch onderzoek of moleculaire diagnostiek 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : 2 à 5 ml 
afname : geen bijzonderheden 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

BAL-vloeistof 
doel : bacteriologisch, mycologisch, parasitologisch onderzoek of moleculaire diagnostiek 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : 2 à 5 ml 
afname : geen bijzonderheden  
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

protected brush 
doel : bacteriologisch of mycologisch onderzoek  
opvangmateriaal : steriel plastic buisje gevuld met 1 ml tryptosefosfaat OM/M0526 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : geen bijzonderheden 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

keel-, neus- of ooruitstrijk 
doel : bacteriologisch of mycologisch onderzoek 
  (niet bijzonder resistente micro-organismen, niet MRSA) 
opvangmateriaal : Eswab OM/H0467 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : stop het wattenstokje, na het uitstrijken, in het transportmedium en draai de dop goed vast op 

de buis. 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

keel-, of neusuitstrijk 
doel : Bijzonder resistente micro-organismen (o.a. MRSA) of moleculaire diagnostiek 
opvangmateriaal : Eswab OM/H0467 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : - keel: wrijf met het wattenstokje krachtig over de gehemelteboog; 
  - neus wrijf met het wattenstokje krachtig over de binnenkant van het voorste 

 gedeelte van beide neusgaten (neuspeuter-gebied); 
  - stop het wattenstokje in het transportmedium en draai de dop goed vast op de buis. 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

pernasaaluitstrijk 
doel : Bordetella pertussis kweek 
opvangmateriaal : draadveger in charcoaltransportbuis OM/H0091, OM/M0206 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : neem m.b.v. de draadveger materiaal van de achterwand van de neus-keelholte; stop 

vervolgens de veger in het charcoaltransportmedium 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 
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Tabel 6 respiratoir materiaal 

neusslijm (nasopharynx aspiraat) 
doel : RS-virus antigeen of moleculaire diagnostiek 
opvangmateriaal : steriel potje met gele schroefdeksel (slijmzuiger) OM/H0093 
hoeveelheid : een zichtbare hoeveelheid aspiraat, al of niet in het slangetje van de slijmzuiger 
afname : geen bijzonderheden 
bewaarcondities : het onderzoek wordt altijd cito verricht 
transport : met spoed 

neusuitstrijk 
doel : Influenza antigeentest 
opvangmateriaal : sterile foam tipped swab OM/H0102 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : - laat de patiënt het hoofd achterover buigen; 
  - schuif de swab voorzichtig door een neusgat tot achter in de neus; 
  - roteer de swab een paar keer tegen de wand van de neus en trek de swab dan langzaam 

terug; 
  - plaats de wattenstok in de koker 
bewaarcondities : het onderzoek wordt altijd cito verricht 
transport : met spoed; de test moet binnen één uur na het uitstrijken verricht worden 
N.B.: Breng de afdeling Medische Microbiologie van te voren telefonisch op de hoogte dat het onderzoek gaat 
plaats vinden. 

 

 

Tabel 7 maag/darmkanaal 

feces 
doel : bacteriologisch, mycologisch, parasitologisch, serologisch onderzoek of moleculaire  
  diagnostiek 
opvangmateriaal :  - steriele container (bacteriologisch, mycologisch, parasitologisch, serologisch onderzoek of 

moleculaire diagnostiek) OM/H0192 
  - Dual Feces Test (DFT set inclusief gebruiksaanwijzing en aanvraagformulier parasitologisch 

feces onderzoek) (parasitologisch onderzoek en/of moleculaire diagnostiek) OM/H0756 
  - Triple Feces Test (Deze set is vervangen door de DFT set en wordt als zodanig niet meer 

uitgegeven. Voor onderzoek wordt de TFT set nog wel geaccepteerd.) OM/H0424 
hoeveelheid : ± 5 g of ± 5 ml 
afname : breng m.b.v. het lepeltje uit het midden van de geloosde feces een portie feces over in het potje 
bewaarcondities : onderzoek op Strongyloides: lever de feces zo vers mogelijk aan (niet in de koelkast!) 

parasitologisch onderzoek (DFT set feces) kamertemperatuur 
  overige onderzoeken: ± 4 °C (koelkast) 
transport : onderzoek op Strongyloides: met spoed; 

overige onderzoeken: geen bijzonderheden 

rectumwat 
doel : bacteriologisch onderzoek of moleculaire diagnostiek 
opvangmateriaal : Eswab OM/H0467 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : stop het wattenstokje, na het uitstrijken, in het transportmedium en draai de dop goed vast op de 

buis. 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

duodenumvocht 
doel : bacteriologisch of parasitologisch onderzoek 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : ± 5 ml 
afname : zuig via een endoscoop duodenumvocht op en breng dit aseptisch over in het potje 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 
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Tabel 7 maag/darmkanaal 

maaginhoud 
doel : bacteriologisch onderzoek (niet Mycobacterium tuberculosis) 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : 5 à 10 ml  
afname : zuig via een endoscoop maaginhoud op en breng dit aseptisch over in het potje 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

maaginhoud 
doel : Mycobacterium tuberculosis kweek 
opvangmateriaal : 30 ml infuusflesje met 100 mg natriumcarbonaat  OM/M0524 
hoeveelheid : 5 à 10 ml 
afname : zuig via een endoscoop maaginhoud op en breng dit aseptisch over in het flesje; vervolgens 

goed schudden om het maagzuur te neutraliseren met natriumcarbonaat  
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

anaalplak 
doel : Onderzoek op Enterobius vermicularis en Taenia spp. eieren 
opvangmateriaal : plakband  
  objectglaasje én OM/H0601 
  Petrischaal (Ø 90 mm) OM/H0280 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : - druk een doorzichtig stukje plakband (Sellotape) met de plakzijde op verschillende plaatsen 

tegen de perianale huid (bij voorkeur ‘s morgens vroeg voor het wassen) 
  - plak het plakband op een objectglaasje 
  - leg de anaalplak in en Petrischaal of een andere gesloten transportcontainer 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

worm of proglottiden 
doel : parasitologisch onderzoek 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : n.v.t. 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 
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Tabel 8 genitaal 

uitstrijk urethra 
doel : bacteriologisch of mycologisch onderzoek 
opvangmateriaal : Eswab OM/H0467 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : breng het wattenstokje 2 tot 4 cm in de urethra, draai 3 tot 5 sec. rond; stop het in het 

transportmedium en draai de dop goed vast op de buis. 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

uitstrijk cervix  
doel : bacteriologisch of mycologisch onderzoek 
opvangmateriaal : Eswab OM/H0467 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : breng via een speculum een wattenstokje in het cervixkanaal; draai het wattenstokje heen en 

weer en laat het enkele seconden liggen om de afscheiding te laten absorberen; stop het in het 
transportmedium en draai de dop goed vast op de buis. 

bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

uitstrijk vagina 
doel : bacteriologisch of mycologisch onderzoek 
opvangmateriaal : Eswab OM/H0467 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : maak m.b.v. een wattenstokje een uitstrijk van de posterior fornix van de vagina, het liefst met 
  gebruikmaking van een speculum; stop het wattenstokje in het transportmedium en draai de  
  dop goed vast op de buis. 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

uitstrijk genitaal  
doel : Chlamydia trachomatis PCR, Neisseria gonorrhoeae PCR, Trichomonas vaginalis PCR 
opvangmateriaal : PCR specimen collection kit (swap en transportbuisje) OM/H0329 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : N.B. De swab niet vooraf nat maken! 
  - vaginaal: Breng de  witte tip van de specimen collection swap ongeveer 5 cm in de opening 

van de vagina. Maak een zacht roterende beweging met de swap tegen de binnenwand van 
de vagina gedurende 15 tot 30 seconden. 
endocervicaal: Breng de  witte tip van de specimen collection swap in het endocervicale 
kanaal. Maak een zacht roterende beweging gedurende 15 tot 30 seconden. 
urethraal (bij mannen): Breng de  witte tip van de specimen collection swap 2 tot 4 cm in de 
urethra. Maak een zacht roterende beweging gedurende 2 tot 3 seconden. 

- Trek de wisser voorzichtig terug. 
- Behandel de dop en het transportbuisje zeer voorzichtig om contaminatie te voorkomen. 
- Schroef de dop van het transportbuisje en plaats de swab onmiddellijk in het buisje met de 

witte tip nar beneden. 
- Breek voorzichtig de swab af aan het aangeduide breekpunt van de stok. 
- Schroef de dop terug op het transportbuisje en verzeker dat de dop volledig vastgeschroefd 

is. 
- Voorzie het transportbuisje van identificatie en afnamedatum.  

bewaarcondities : tussen 2 °C en 30 °C gedurende maximaal 14 dagen 
transport : geen bijzonderheden 
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Tabel 8 genitaal 

uitstrijk genitaal 
doel : Virus kweek of moleculaire diagnostiek 
opvangmateriaal : wattenstokje in virus transportmedium OM/H0340, OM/G1373 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : zie uitstrijk urethra, cervix c.q. vagina; stop het wattenstokje in het virus transportmedium; breek 

het uitstekende deel van het stokje af; sluit het potje goed af met de dop. 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

semen 
doel : bacteriologisch onderzoek 
opvangmateriaal : steriele container  OM/H0190 
hoeveelheid : volledige portie 
afname : vang het semen op in een steriel potje  
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

semen 
doel : infertiliteits onderzoek uitgebreid 
opvangmateriaal : steriele container  OM/H0190 
hoeveelheid : volledige portie 
afname : vang het semen op in een steriel potje  
bewaarcondities : bij kamertemperatuur 
transport : breng het semen zo spoedig mogelijk (tot maximaal 1 uur na afname) naar de serologie 

semen 
doel : infertiliteits onderzoek na vasectomie 
opvangmateriaal : steriele container  OM/H0190 
hoeveelheid : volledige portie 
afname : vang het semen op in een steriel potje  
bewaarcondities : bij kamertemperatuur 
transport : breng het semen binnen 2 uur na afname naar de serologie 

prostaatvocht 
doel : bacteriologisch onderzoek 
opvangmateriaal : steriele container  OM/H0190 
hoeveelheid : enkele druppels 
afname : neem prostaatvocht af d.m.v. prostaatmassage 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 

uitstrijk placenta 
doel : bacteriologisch of mycologisch onderzoek 
opvangmateriaal : Eswab OM/H0467 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : maak van de maternale en foetale zijde afzonderlijk een uitstrijk; stop het wattenstokje in het 

transportmedium en draai de dop goed vast op de buis. 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast) 
transport : geen bijzonderheden 
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Tabel 9 urinewegen 

urine  
doel : bacteriologisch, mycologisch of parasitologisch onderzoek (niet Mycobacterium 

tuberculosis, niet Schistosoma onderzoek) 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : ± 15 ml 
afname : - neem de urine af voor het toedienen van antibiotica 
  - neem bij voorkeur ochtendurine 
  - neem bij voorkeur een midstreamportie als volgt: 
   - reinig de uitwendige genitaliën met water 
   - laat de eerste portie urine weglopen 
   - vang de middenportie op, gewenste hoeveelheid ±15ml (potje voor ⅓ deel vullen) 
 - gebruik zelfklevende opvangzakjes bij kinderen; zuig m.b.v. een steriele spuit en naald een 

portie urine op en breng deze aseptisch over in het potje  
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast)  
transport : geen bijzonderheden 

urine  
doel : Mycobacterium tuberculosis kweek 
opvangmateriaal : steriele glazen infuusfles van 500 of 1000 ml met dop OM/H0170 of OM/H0171 
hoeveelheid : minimaal 40 ml, bij voorkeur een hele ochtendportie 
afname : geen bijzonderheden 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast)  
transport : geen bijzonderheden 

urine, 24 uurs 
doel : Schistosoma onderzoek 
opvangmateriaal : plastic bokaal met schroefdeksel (2 l) OM/H0092 
hoeveelheid : 24 uurs portie 
afname : geen bijzonderheden 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast)   
transport : geen bijzonderheden 

urine 
doel : serologisch onderzoek  
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : ± 15 ml 
afname : vang de eerste portie urine op, gewenste hoeveelheid ±15ml (potje voor ⅓ deel vullen) 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast)    
transport : geen bijzonderheden 

urine 
doel : Chlamydia trachomatis PCR of  Neisseria gonorrhoeae PCR 
opvangmateriaal : PCR specimen collection kit (plastic pipet en transportbuisje) OM/H0329 
hoeveelheid : zie afname 
afname : - N.B. De patiënt mag niet geplast hebben in het uur dat aan de monsterafname voorafgaat. 

- Vang de allereerste 20 à 30 ml urine op in een normaal steriel urinepotje (dus het eerste 
deel van de plas) 

- Vul m.b.v. met de bijgeleverde plastic pipet het transportbuisje tot aan het max. streepje.  
- Schroef de dop terug op het transportbuisje en verzeker dat de dop volledig vastgeschroefd 

is. 
- Voorzie het transportbuisje van identificatie en afnamedatum.  

bewaarcondities : tussen 2 °C en 30 °C gedurende maximaal 14 dagen 
transport : geen bijzonderheden 
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Tabel 9 urinewegen 

catheter urine  
doel : bacteriologisch, mycologisch of parasitologisch onderzoek (niet Mycobacterium 

tuberculosis) 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : ± 15 ml 
afname : eenmalige catheterisatie 
  - breng een catheter in en vang indien mogelijk een midstreamportie op in het urinepotje 
  gesloten drainagesysteem (verblijfscatheter) 
   klem de catheter onder het afnamepunt af 
  - puncteer m.b.v. een steriele spuit en naald in het rubberen gedeelte tussen de catheter en 

de afvoerslang naar het urineverzamelreservoir en zuig een portie urine op 
  - breng deze portie aseptisch over in het urinepotje 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast)  
transport : geen bijzonderheden 

catheter urine  
doel : Mycobacterium tuberculosis kweek 
opvangmateriaal : steriele glazen infuusfles van 500 of 1000 ml met dop OM/H0170 of OM/H0171 
hoeveelheid : minimaal 40 ml, bij voorkeur een hele ochtendportie 
afname : eenmalige catheterisatie 
  - breng een catheter in en vang de urine op in een steriele infuusfles 
  gesloten drainagesysteem (verblijfscatheter) 
  - klem de catheter onder het afnamepunt af  
  - puncteer m.b.v. een steriele spuit en naald in het rubberen gedeelte tussen de catheter en 

de afvoerslang naar het urineverzamelreservoir en zuig een portie urine op 
  - breng deze portie aseptisch over in de steriele infuusfles 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast)  
transport : geen bijzonderheden 

catheter urine 
doel : serologisch onderzoek (antigeen bepaling) 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : ± 15 ml 
afname : eenmalige catheterisatie 
  - breng een catheter in en vang de eerste portie op in het urinepotje 
  gesloten drainagesysteem (verblijfscatheter) 
  - klem de catheter onder het afnamepunt af  
  - puncteer m.b.v. een steriele spuit en naald in het rubberen gedeelte tussen de catheter en 

de afvoerslang naar het urineverzamelreservoir en zuig een portie urine op 
  - breng deze portie aseptisch over in het urinepotje 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast)    
transport : geen bijzonderheden 

urine verkregen d.m.v. cystoscopie 
doel : bacteriologisch, mycologisch of parasitologisch onderzoek (niet Mycobacterium 

tuberculosis) 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : ± 15 ml 
afname : vang via de cystoscoop de urine rechtstreeks op in het steriele urinepotje  
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast)  
transport : geen bijzonderheden 

urine verkregen d.m.v. cystoscopie 
doel : Mycobacterium tuberculosis kweek 
opvangmateriaal : steriele glazen infuusfles van 500 of 1000 ml met dop OM/H0170 of OM/H0171 
hoeveelheid : minimaal 40 ml, bij voorkeur een hele ochtendportie  
afname : vang via de cystoscoop de urine rechtstreeks op in de steriele infuusfles 
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast)  
transport : geen bijzonderheden 
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Tabel 9 urinewegen 

urine verkregen d.m.v. cystoscopie 
doel : serologisch onderzoek (antigeen bepaling)  
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : ± 15 ml 
afname : vang via de cystoscoop de urine rechtstreeks op in het steriele urinepotje  
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast)    
transport : geen bijzonderheden 

urine verkregen d.m.v. blaaspunctie, nefrostomie of suprapubische aspiratie, nier urine, splint,  
ureter urine of blaasspoeling 
doel : bacteriologisch of mycologisch onderzoek 
opvangmateriaal : steriele container OM/H0190 
hoeveelheid : ± 15 ml 
afname : breng de afgenomen portie aseptisch over in het steriele urinepotje  
bewaarcondities : ± 4 °C (koelkast)  
transport : geen bijzonderheden 

dipslide 
doel : bacteriologisch onderzoek 
opvangmateriaal : dipslide OM/G0960 
hoeveelheid : n.v.t. 
afname : een dip-slide bestaat uit een potje waarop een schroefdeksel past waaraan een platte schijf 

vastzit; op beide kanten van deze schijf is een agarlaagje gegoten 
 - vang een midstreamportie urine op in een steriel potje als volgt 
   - reinig de uitwendige genitaliën met water 
   - laat de eerste portie urine weglopen 
   - vang de middenportie op  
 - dompel de dipslide onder in de urine 
 - laat de overtollige urine uitdruppelen 
 - plaats de dipslide terug in het oorspronkelijke potje 
bewaarcondities : incubeer de dipslide één dag bij 37 °C of breng hem meteen naar de afd. Medische 

Microbiologie 
transport : geen bijzonderheden 

 


