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Onderwerp

Deze procedure beschrijft de afname van bloed en andere lichaamsvochten.
2

Verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van ieder personeelslid belast met monsterafname om de beschreven
handelingen in deze procedure na te leven en / of uit te voeren.
De laboratoriumverantwoordelijken verwachten dat bij de staalafname op elk staal van de patiënt en op elk
aanvraagformulier een éénduidige identificatie (naam of nummer) wordt aangebracht. Indien dit niet het geval
is dan zal dit op het protocol worden vermeld als “staal niet geïdentificeerd”.
De hoofdlaborant zorgt er voor dat de meest recente versie steeds beschikbaar is op de werkvloer en op
intranet.
3

Algemeen
















Bij afname van een bloed- of urinestaal wordt steeds patiënt na patiënt afgewerkt. Zo vermijdt men
staalverwisselingen!
Vergewis U van de juiste identiteit van de patiënt: vraag expliciet de naam, voornaam en
geboortedatum van de patiënt of controleer zijn identificatie armband en controleer of de juiste
identificatiegegevens ook aanwezig zijn op de aanvraag.
Controleer welke afnames moeten gebeuren; welke afnamebuizen U nodig hebt (op het
aanvraagformulier kan je voor elke analyse nakijken welke buis je dient af te nemen) en of er specifieke
voorwaarden zijn (nuchter, staal op ijs, staal onmiddellijk naar labo,…). Nuchter betekent: geen eten of
drinken 8h voor de bloedafname of vanaf 24h de avond voor de afname.
Leg het benodigde materiaal vooraf klaar.
Bij twijfel of indien niet vermeld op het aanvraagformulier contacteer het secretariaat. In de testmap
“inta 30 inventaris testen + type staal” kunnen zij nagaan wat nodig is.
Pas handhygiëne toe.
Het gebruik van handschoenen is tijdens een bloedafname aanbevolen.
Bloedafname: is standaard veneus bloed.
Monsterhoeveelheid: wordt tot een minimum herleid en is afhankelijk van de aard en het aantal
aangevraagde testen. In de regel is 1 buis gestold bloed voldoende voor alle scheikundige testen. Voor
citraat-, fluoride-, EDTA- afname is 1 buis voldoende. De monsterhoeveelheid wordt aangegeven op het
aanvraagformulier.
Gebruik pediatrische tubes:
 EDTA: Afspraak = indien meer dan een telling aangevraagd is, moet een volwassen EDTA-tube
afgenomen worden.
 Citraat: Afspraak = indien meer dan routineparameters (PT, APTT, Fibrinogeen, D-Dimeren)
aangevraagd zijn, moet een volwassen tube afgenomen worden.
Dagcurves worden in Na fluoride buisjes geprikt, 1 staaltje per tijdsafname. De tijdsaanduidingen
worden op 1 aanvraagformulier aangeduid en de buisjes geëtiketteerd met hetzelfde staalnummer,
maar verschillende extensie met vermelding van tijd.
Het mengen van citraat-, fluoride-, EDTA- en heparine monsters gebeurt onmiddellijk na afname om
stolling te voorkomen.
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De geïdentificeerde monsters worden naar het lab gestuurd in plastiek zakjes per patiënt of in rekjes
netjes gerangschikt per patiënt. Stalen met absolute voorrang worden door de dienst verstuurd in
“rode zakjes” met de buizenpost.
Voor bloedafname bij patiënten met latexallergie is een afnamekit voorhanden in de apotheek. Deze kit
kan opgehaald worden en dient na de afname teruggebracht worden naar de apotheek.

Bestelling van afnamemateriaal voor huisartsen gebeurt bij voorkeur via het formulier “alta32-bestelkaart
materiaal”.
4

Aanvragen

4.1

Via Electronisch order

Is de standaardprocedure binnen het ziekenhuis.
zie procedure “PR-0204-Patiëntregistratie poli bloedafname
zie handleiding: WIKI-03068-Ordercommunicatie Labo
zie handleiding: WIKI-03067-Ordercommunicatie Labo aanvragen valideren
4.2

Via Aanvraagformulier

4.3

Algemeen

Op de aanvraag staan minimaal volgende gegevens om het voor onderzoek te aanvaarden:
 Aanvragende afdeling en arts met handtekening en stempel
 Naam en voornaam patiënt + geboortedatum
 Datum aanvraag en datum en afnameuur van staalafname
 Uit te voeren analyses individueel aangekruist.
Algemeen worden echter volgende gegevens vereist:




Identiteit patiënt: naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht en rijksregisternummer van de
patiënt
Identiteit voorschrijver: de naam, voornaam, identificatienummer en adres van de voorschrijver, de
wijze om met hem in contact te treden en het adres voor het antwoord
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Analyses worden individueel aangeduid. Op het aanvraagformulier staat vermeld welk staaltype voor
de betreffende analyse nodig is. De voorschrijver kan ook steeds een onderzoek aanvragen in het
kader van een bepaald syndroom of ziekte. De keuze van de analyses wordt dan bepaald door de
klinisch bioloog.
Eventueel klinisch relevante inlichtingen voor uitvoering en interpretatie.
Datum aanvraag en datum/uur van monstername + initialen van de uitvoerder van de monstername.

De aanvraagformulieren worden bij voorkeur afzonderlijk en niet geplooid meegegeven.
Bij transport in plastiek zakjes netjes in 4 geplooid.
Wanneer een analyse op verschillende monsters gespreid over 24h dient te gebeuren (bv. glucosedagcurve),
dan dient men één aanvraagformulier in, samen met het eerste monster met de vermelding van de
verschillende uren waarop de analyse dient te gebeuren; de volgende correct geïdentificeerde monsters
mogen met vermelding van het respectievelijk afname uur zonder aanvraagformulier worden afgegeven.
4.4

Soorten aanvraagformulieren

Er bestaan twee verschillende aanvraagformulieren:
4.4.1

Bloed en urine

Testen aanduiden (geen stift gebruiken):
4.4.2

Microbiologie en vochten

Steeds herkomst + testen aanduiden.
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Identificatie stalen

Algemene opmerking voor alle stalen: Kleef het etiket steeds op het recipiënt zelf en nooit op het deksel.
Per aanvraagformulier wordt een setje barcodes voorzien bestaande uit:
-

1 etiket om op het aanvraagformulier te kleven.
15 etiketten om op de stalen te kleven:
o
o
o

7 witte: Standaard WIT etiket op staal
3 rode: Aanvraag met absolute
voorrang? => ROOD etiket op staal
5 gele: Geel gekleurde keuzevakjes? 
GEEL etiket op staal

Opmerking: Voor functietesten en curves wordt voor de verschillende afnames een etiket voorzien binnen één
barcodesetje.
4.6

Afname

Alle aanvraagformulieren (vanaf versie 3) hebben op de achterkant een apart veld staan waar de uitvoerder
kan aanvinken waar de afname werd uitgevoerd.
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P = Poli
SJ = Sint Jozef
B = Baan
L = Labo
5

Bloedafname Sarstedt

5.1

Benodigd materiaal

Sarstedtcode
01 1602 001
04 1919
04 1914 001
04.1918.001
85 1160
85 1162
85 1441
14 1205
14 1110
14 1205 100
85 1638 200
85 1637 235
05.1081.001
06.1668.001

Beschrijving
serum-gel 7.5 ml
Stolling 3 ml
EDTA (PBO) 3.4 ml
Na Fl (glucose) 2.7ml
naald 20 G (dik)
naald 21 G
naald 22 G (dun, kort)
multi adapter (luer adapter)
BCF adapter voor HC
multi adapter dialyse
multi-fly -vleugelnaald met loskoppelbare luer adapter
voor moeilijke bloedafnames of haemokulturen
safety multifly naald
EDTA (pediatrische) tube 1.6ml
stolling pediatrische tube 1.4 ml

Kleur
bruine stop
groene stop
rode stop
gele stop
geel
groen
zwart

Beschrijving
Lit Hep gel 7.5 ml
S-Monovette 2.7 ml LH (Troponine)
Lit Hep 2 ml (bloedgassen)
neutraal 9 ml
homocysteïne Z-Gel 2,6 ml
LH 7,5 ml voor metaalanalyse
safety naalden 21G voor metaal analyse
safety lancet 21G
safety lancet 17G
multi-safe naaldbox 0,5 l

Kleur
oranje stop
oranje stop
oranje stop
transparant
grijze stop
oranje stop

groen
geel
rode stop
groene stop

Bijzonderheden
Sarstedtcode
01 1634
04.1929.001
05 1147 020
02 1726 001
04 1908 001
01 1604 400
85 1162 600
85 1016
85 1019
77 1595 045

groen
roze

S-Monovetten met een etiket hebben steeds het na-nummer 001.
Haemoculturen (bioMérieux)
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Kleur
geel
oranje
groen

Varia (Novolab)
Code
Prep 2000 (steriel)
5.2

Beschrijving
alcoholdoekjes

Principe

De S-Monovette laat toe om bloed af te nemen op twee verschillende wijzen.
De basis van de bloedafnametechniek, 'spuit en naald afname' en de moderne 'vacuüm afname' hebben zich
binnen dit kunststof systeem verenigd en deze twee verschillende afnamewijzen zijn onderling verenigbaar
tijdens de afname. De conditie van de patiënt, van de venen en de omstandigheden van de bloedafname zullen
medebepalend zijn voor de werkwijze bij de afname. Concreet wil dit zeggen dat bij de meeste afnamen de
eerste S-Monovette manueel wordt gevuld (met spuit en naald principe) en dat de volgende buizen worden
gevuld met vacuüm principe. Is de conditie van de patiënt en/of zijn venen te slecht, dan worden alle SMonovetten met 'spuit en naald techniek' gevuld.
Het verdient steeds de aanbeveling om zoveel mogelijk met het zuigerstangprincipe af te nemen, omdat dit
steeds de staalkwaliteit ten goede zal komen. Minder haemolyse bij serumwinning, minder activatie van de
plaatjesaggregatie.
De S-Monovette kan geopend en gesloten worden d.m.v. een dubbel overlappende schroefdop, deze
schroefdop voorkomt contaminatie door aerosol-effect.
De S-Monovette is een volledig kunststof systeem en is bijgevolg onbreekbaar bij transport of centrifugeren.
5.3

Anticoagulantia en hulpstoffen
Serumwinning met gel

kleurcode: bruin

De stolling van bloed in de S-Monovette verloopt probleemloos en is na 20 tot 30 minuten voltooid.
De stollingsbevorderende stof (Kaoline) is op kunststof granulaat aangebracht dat door een bepaalde
dichtheid bij het centrifugeren een scheidingslaag tussen serum en bloedkoek vormt, de gel vormt nog
een extra dichtingslaag.
Plasmawinning met Lithium Heparine

kleurcode: oranje

Heparine wordt gebruikt als anticoagulans bij plasmawinning voor klinisch chemische onderzoeken.
De concentratie ligt tussen 12-30 I.E./ml bloed.
De heparine is op kunststofgranulaat aangebracht dat door een bepaalde dichtheid bij het
centrifugeren een scheidingslaag vormt tussen het plasma en de bloedcellen. Uit Heparine-plasma
kunnen bijna alle klinisch chemische parameters worden bepaald.
EDTA ethyleendiaminetetraäcetaat

kleurcode: rood

EDTA wordt als anticoagulans gebruikt voor het uitvoeren van vrijwel alle hematologische
onderzoeken. EDTA wordt in vloeibare vorm in een concentratie van 1,2-2 mg EDTA/ml bloed
gedoseerd. De verdunning door het vloeibare EDTA wordt
maximaal 1%. De stollingsremmende werking van het EDTA wordt door evt. uitdrogen niet beïnvloed.
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kleurcode: geel

Een Fluoride-zout als glucosestabilisator in combinatie met een anticoagulans (EDTA) wordt gebruikt
voor het uitvoeren van glucose- en lactaatbepalingen.
De Fluoride-zoutoplossing wordt in een concentratie van 2-3 mg/ml bloed in de S-Monovette
gedoseerd. De verdunning door de vloeibare Fluoride-oplossing bedraagt max. 1,5%. Ook volenzymatische lactaat bepalingen kunnen op deze S-Monovetten worden uitgevoerd, voor deze moet
men er echter op toezien dat de Fluoride oplossing zo vers mogelijk is en liefst niet ouder dan 6
maand, en de bepalingen onmiddellijk na de bloedafname gebeuren.
Stollingsanalyse Citraat

kleurcode: groen

Citraat wordt als anticoagulans gebruikt bij de uitvoering van alle fysiologische stollingsonderzoeken.
Citraat wordt als 3,13 %ige tri-Natriumcitraat-2-Hydraatoplossing in de S-Monovette gedoseerd. De
mengverhouding bedraagt 1/10 (1 deel citraat + 9 delen bloed). De buizen moeten exact worden
gevuld. Een afwijking van ongeveer 0,5 cm boven of onder de vullijn is aanvaardbaar.
Het citraatplasma kan voor alle stollingsonderzoeken worden gebruikt en dient binnen 4h te worden
verwerkt.
5.4

Staalafname

5.4.1

Materiaalvoorbereiding

Het verzamelen van het nodige materiaal verdient steeds de nodige aandacht.
Plateau, S-Monovette-naald (20 gauge, geel, 21 gauge, groen of 22 gauge, zwart), knelband,
ontsmettingsalcohol, deppers, naaldcontainer, kleefpleisters en de juiste soort en het juiste aantal SMonovetten.
De S-Monovetten worden op voorhand genummerd. Aan de hand van het aanvraagformulier wordt de
identiteit van de patiënt gecontroleerd.
Verpleegkundigen met weinig prik ervaring nemen steeds een aantal reserve Monovetten mee.
5.4.2

Hoeveelheid staal

In principe worden alle S-Monovetten volledig gevuld, dit betekent jammer genoeg niet dat iedere
bloedafname even vlot verloopt. Ter controle van het vulniveau kan men tijdens of na de bloedafname de SMonovette verticaal houden en controleren of het bloedniveau tot aan de controlemarkering komt. Aan de
rechterzijde van de etiket staat in dezelfde kleur als de betreffende code een markeringslijntje. Zou de SMonovette onvoldoende gevuld zijn en de naald bevindt zich nog in de vene, kan men deze terug opklikken en
even wachten tot ze volledig is gevuld. Zou de bloedafname onvoorzien beëindigd zijn kunnen we de volgende
stelregels nemen:
Citraten voor stolling: Moeten tot aan de vullijn gevuld zijn (de verhouding bloed / citraat (9 delen / 1
deel) moet gerespecteerd worden). Een afwijking van ongeveer 0,5 cm boven of onder de vullijn is
aanvaardbaar.
EDTA voor hematologie: Moeten minstens 50 % gevuld zijn, hiermee kunnen alle analyses worden
uitgevoerd.
NaF voor glucose of ethyl: Moeten minstens 50% gevuld zijn.
Serumwinning of gestolde: Ook kleine afnamevolumes zijn bruikbaar voor serumwinning, men moet
wel in acht nemen dat er meestal vrij veel serum vereist is.
Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.
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Lit.Heparine voor plasma winning: Moeten minstens 50% gevuld zijn.

5.4.3

Afnametechniek

De wijze waarop een vene wordt aangeprikt is veelal verschillend van persoon tot persoon, opleiding en
ervaring spelen hier veelal een grote rol in. Daarom beperken wij ons hier tot een aantal algemene richtlijnen.
De Patiënt bevindt zich bij voorbaat in liggende positie, dit is zowel comfortabel voor de patiënt als
voor de bloedafnemer.
Leg de stuwband aan tussen de punctieplaats en het hart, let erop dat de polsslag nog voelbaar is.

-

Ontsmet de punctieplaats met de hand waarmee U palpeert en dit gedurende minstens 15 seconden.
De stuwband lossen zodra de bloedstroom start, wanneer het stuwen langer dan 2 minuten duurt
moet de stuwband steeds gelost worden.
Na het beëindigen van een bloedafname drukt men na op de punctieplaats met een droge depper en
dit om nabloeden te voorkomen.
Voorkom prikongevallen en dit door de gebruikte naald onmiddellijk in een naaldcontainer te werpen.
Geïdentificeerde S-Monovetten die niet gevuld en/of gebruikt werden, worden NOOIT gerecycleerd
omdat hierbij geen steriliteitgarantie kan geboden worden.

5.4.4

Afnamevolgorde

De ideale afnamevolgorde voor bloedafnamebuizen is:
1. Neutrale buizen zonder preparaten of anticoagulantia zoals o.a. haemocultuur flessen
2. Serum buizen al dan niet met gel
3. Citraatbuizen
4. Heparines
5. EDTA
6. Fluoride
5.4.5

Bewaring van het staal

De afgenomen S-Monovetten worden bij voorkeur verticaal in een rek bewaard met de stop bovenaan.
5.5

Werkwijze

A. Zuigerstangprincipe
-

Naald op de S-Monovette zetten door de bajonetstoppers tussen de gleuven van de naaldhouder
te duwen, achteraan in de houder naar rechts klikken om vast te zetten.
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-

De vene aanprikken, het volledige systeem fixeren met 1 hand bij de naald en met de andere
hand de zuigerstang langzaam terugtrekken. Wachten tot de bloedstroom stopt. De hand die de
naald fixeert, blijft bij deze naald tot het einde van de bloedafname.

-

Verwijder de S-Monovette van de naald door een kleine klik tegen de klok te draaien en trek
vervolgens de buis uit de naald. De S-Monovette-naald blijft in de vene achter en blijft door
dezelfde hand gefixeerd.
Bij meervoudige afname kunnen andere Monovetten in de naaldhouder geschoven worden en
bloedmonsters afgenomen zoals boven beschreven.

-

-

-

Bij het beëindigen van de bloedafname BELANGRIJK : EERST DE MONOVETTE LOSKOPPELEN DAN
PAS DE NAALD UIT DE VENE VERWIJDEREN.
Het bloedmonster mengen d.w.z. het staal minstens 3 maal op en neer laten lopen in de
Monovette.

Bij transport en centrifugeren de zuiger in de bodem vastklikken en de zuigerstang afbreken.
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B. Vacuümtechniek
-

Onmiddellijk voor de bloedafname de zuigerstang zover terugtrekken totdat de zuiger de Monovettebodem bereikt, daarna nogmaals krachtig trekken totdat de zuiger in de bodem vastzit wanneer de
zuiger niet meer kan bewegen de zuigerstang afbreken.

-

De S-Monovette-naald moet reeds in de vene aanwezig zijn. De vene kan direct met de naald geprikt
worden of het eerste monster kan afgenomen worden door het zuigerstangprincipe toe te passen.
Daarna de vacuümtechniek toepassen.
Duw de S-Monovette op de naald en vergrendel door kloksgewijs te draaien.
Wacht tot de bloedstroom stopt.
Koppel de S-Monovette los van de naald door tegen de klok in te draaien en terug te trekken, de naald
blijft in de vene.

-

-

Bij meervoudige afnames worden andere S-Monovetten in de naaldhouder geschoven en
bloedmonsters worden afgenomen zoals boven beschreven.
Bij het beëindigen van de bloedafname, stuwing stoppen, BELANGRIJK: EERST DE MONOVETTE
LOSKOPPELEN, DAN PAS DE NAALD UIT DE VENE VERWIJDEREN.
Meng het bloedmonster.
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C. Opmerkingen
Bij het uitvoeren van een bloedafname kan het voorkomen dat er geen bloed of te weinig bloed in de
afnamebuis komt. De oorzaak betreft meestal gecollabeerde venen door vacuüm gebruik of het inzuigen van
de venenwand in de naaldopening.
Deze afnameproblemen kunnen worden opgelost door de naald lichtjes te draaien. Bij herhaalde collaps van de
venen: stuwband losmaken, daarna opnieuw aanleggen.
Bij moeilijke bloedafnames wordt er veelal gezocht naar dunnere naalden, vermits deze niet standaard
voorzien zijn, kan men ook de multi adapter gebruiken met daarop de luer naald van uw eigen keuze (niet
dunner dan 23G en dan zonder vacuüm afgenomen).
Zodra de multi adapter gebruikt wordt is vacuüm gebruik af te raden.
D. Speciale toepassingen
-

-

5.6

Een injectie direct na de bloedafname, m.b.t. de in de vene aanwezige Monovette-naald, kan worden
uitgevoerd met behulp van de membraan adapter. De membraan adapter wordt op de punt van de
spuit met kracht vast geduwd en past nu op de Monovette-naald.
Wanneer de bloedafname door middel van Butterfly, Venofix, Braunulen, katheter of andere
punctiesystemen doorgevoerd worden (o.a. wegens slechte aders of in verband met kortdurende
infusen) dan zal men de multi adapter met het gewenste punctiesysteem vervolledigen en de
bloedafname doorvoeren zoals beschreven onder A.
Kwaliteitscontrole

Ook binnen het labo kan volume controle belangrijk zijn.
Bij S-Monovetten die van een mengtoestel of mixer komen, kan er bloed in de stop voorkomen. S-Monovettestoppen zijn ondanks hun kleur licht transparant, hierdoor kan men zien of er nog een deel bloedstaal in deze
stop achterbleef. Een kleine tik met de vingertop volstaat om dit restje uit de stop te laten vloeien om de stop
op een hygiënische wijze te kunnen openen.
In principe kunnen bloedafnamebuizen nooit tot boven de volumemarkering gevuld worden. Zou dit toch
gebeuren, moeten de bloedafnemers hierop aangesproken worden.
Hier zijn 2 oorzaken mogelijk, er werd met een ander afnamesysteem gewerkt en dit staal werd in de geopende
S-Monovette ingebracht of de bloedafname verliep niet vlot en na het purgeren van de S-Monovette werd er
met dezelfde buis verder gewerkt.
Vervaldata en Lotnummers:
Overdozen en minimumverpakkingen bevatten steeds alle gegevens. Zodra minimumverpakkingen worden
leeggegoten in schuiven of karren vind men de vervaldata en lotnummers terug via:
- De etiketten vermelden zowel de vervaldatum als het lotnummer.
- S-Monovetten zonder etiket vermelden enkel de vervaldatum, deze werd ingeponst in de buis, net
onder de gekleurde stop en bevat 4 cijfers, de 2 eerste betreffen het jaar de laatste 2 betreffen de
maand.
Stolsels bij S-Monovetten met anticoagulantia:
Controleer het maximum volume en doe navraag of het staal na afname voldoende werd vermengd.
Controleer de vervaldata op de rand van het etiket.
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Indien dit probleem veelvuldig voorkomt, noteer dan het lotnr. en vervaldatum en meldt dit bij de
firma. (Indien mogelijk een verpakking van het desbetreffende lot aan de firma bezorgen zodat afd.
qualitätssicherung een onderzoek kan doen naar de oorzaak)

Hemolyse bij serumbuizen: haemolyse kan vele oorzaken hebben, ik som de belangrijkste op:
Dunne naalden, vacuüm afname, aanhoudende trillingen tijdens transport, te vast aangelegde
knelband, perforatie van de vene tijdens de afname, buizen schudden i.p.v. mengen en uitzonderlijk
maar soms is de oorzaak enkel en alleen bij de patiënt te zoeken.
Bij afnamen met behulp van een multi adapter is het best geen vacuüm te gebruiken,
zuigerstangprincipe wordt hier aanbevolen om staalkwaliteit bij ALLE preparaten te garanderen.
Na stolling bij serumbuizen: Komt meestal voor bij bloedstalen afkomstig van personen onder
heparinebehandeling.
Plaatjesaggregatie kan worden uitgelokt door vacuümafname.
Te hoge concentratie EDTA veroorzaakt verschrompeling van RBC.
5.7

Bewaring in afwachting van transport of analyse
-

Bezinkingssnelheid der rode bloedcellen: bij afname op EDTA, bewaard in koelkast, maximaal 12h,
bewaard bij kamertemp. 2h.
Celtellingen: afname op EDTA: RBC en WBC best bewaren in koelkast, bloedplaatjes bij
kamertemperatuur.
Cellulaire parameters: bewaartijd
rode bloedcelparameters: MCV en Hct neemt toe na + 10h
andere parameters: stabiel
witte bloedcellen: aantal stabiel gedurende 24-48h
bloedplaatjes: aantal niet bepalen voor 30-45 minuten na afname, stabiel ged. 12-24h

-

Bloedstolling:
afname: bij voorkeur zonder stuwing, onmiddellijk mengen
centrifugeren: zo snel mogelijk.

-

Klinische chemie: voor sommige testen is een koeling en/of snelle afcentrifugatie nodig, zie
aanvraagformulier

-

Haemoculturen best binnen de 30 minuten na de laatste afname aan het labo bezorgen

Zie ook kwaliteitsdocumenten op WIKI (ziekenhuisprocedure)
 Z-0146-Perifere bloedafname (GZO)
 Z-0162-Bloedafname langs centraal veneuze katheter
 Z-0185-Veneuze bloedafname bij kinderen en neonaten
6

Richtlijnen afname TDM

Aminosiden:
Start monitoring: net voor 3e dosis
Dalspiegel: afname net voor volgende toediening
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Piekspiegel: afname 1h na IV/IM toediening
Vancomycine:
Start monitoring: 12 -24h na opstart therapie
Frequentie: min. 1x week
Dal- en piekspiegel: afname tijdstip niet van belang (continu infuus)
Voriconazole:
Start monitoring: tussen dag 5 en 7
Frequentie: 1x per therapie
Dalspiegel: afname net voor volgende toediening (heparinebuis zonder gel)
Teicoplanine:
Start monitoring: net voor 4e dosis
Frequentie: 1 à 2x tijdens therapie
Dalspiegel: afname net voor volgende toediening
7

Urinecollectie

Urine wordt per staal of 24h collectie afgenomen in speciaal hiertoe bestemde containers en volgens de aard
van de aangevraagde testen.
Op het aanvraagformulier wordt vermeld: staal of 24h collectie, volume.
Bij 24h verzameling van urine wordt “alfi9-informatiefiche 24-uursverzameling“ aan de patiënt meegegeven.
7.1
Code
A12551
D10330
KG455007
KG454001
KG450251
KG450263
7.2

Benodigdheden
Beschrijving
24h verzamelfles 3 liter (vacuum urinetransfer)
urinebeker 125 ml + geïntegreerd transfer device
vacuette urinebuis 10,5 ml (100 x 16 RB + drukstop)
vacuette Premium 4 ml (75 x 13 mm) geen additief +
schroefstop
vacuette urine sample device + tige 10 cm
vacuette holdex éénmalig gebruik (steriel, individueel)

Firma
Novolab
MLS
MLS
MLS
MLS
MLS

Gewone portie (staal)

Er wordt aan de patiënt gevraagd van een midstreamportie af te nemen. Voor een midstreamportie wordt
noch de eerste noch de laatste portie urine opgevangen.
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Gebruiksaanwijzing van het VACUETTE Urine Systeem
voor routine urine-analyses en urinekweek.

1. Nodig per afname: 1 urinepotje,
1 grote en 1 kleine Vacuette tube.

2. Meng het gevulde urinepotje zachtjes op.

3.Verwijder de zegel zodat de naald voor
staalafname bereikbaar is.
Gelieve geen vingers in de staalafname
opening te steken.

4. Vul eerst de kleine witte tube dan de grote gele buis.
De vacuümbuizen vullen zich automatisch.
Vul de tubes altijd volledig.
Bij weinig urine: de grote tube zo goed
mogelijk proberen te vullen (> 6 ml) door het
potje lichtjes te kantelen.

5. Identificeer de tubes met een
barcodelabel.

6. Enkel de tubes opsturen naar het
laboratorium (mag met buizenpost).
Urinepotjes nooit mee versturen.
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BIJZONDERE TOEPASSINGEN:
Gesloten staalafname via urineleidingen:

Pediatrische opkleefzakjes:

De punctieplaats ontsmetten met hibitane alcohol
(15 sec.).
Aanprikken d.m.v. holdex houdertje en luer naald.
De vacuüm tubes in de holdex houder aansluiten en
laten vullen.

Opkleefzakjes leegmaken door het holdex houdertje
op de luer opening aan te sluiten, breng daarna de
vacuüm tubes in het holdex houdertje onder het
zakje.

Uitzonderingen:
1. Zie aanvraagformulier en contacteer labo indien nodig.
2. Voor toxico en kweek Mycobacteriën extra gele tube te vullen.
Zie ook kwaliteitsdocumenten op WIKI (op coMMpas)
 Z-0021-Opvang van een urinestaal voor cultuur bij een zuigeling door middel van een urinezakje
 Z-0084-B2: Afname van een midstream
 Z-0110-Staalafname voor onderzoek van urine via een verblijfskatheter

7.3

24h urine afname

Aan de patiënt wordt het document “alfi9-informatiefiche 24-uursverzameling” meegegeven, waarop de
instructies en voorzorgsmaatregelen voor de 24h verzameling vermeld staan.
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Aangezuurde 24h urine

Afname idem aan 7.3. Verzamelen in een verzamelfles die 20 ml zoutzuur 6 mol/l / 6N bevat (verkrijgbaar in
het laboratorium). Zie procedure “PR-0128-urines manueel” voor het klaarmaken van de verzamelflessen.
7.5

24h urine met Thymoloplossing (bepaling oxalaten)

Afname idem aan 7.3. Verzamelen in een verzamelfles die 10 ml thymoloplossing bevat (verkrijgbaar in het
laboratorium). Zie procedure “PR-0128-urines manueel” voor het klaarmaken van de verzamelflessen.
8

Punctievochten

8.1

Stollende

In regel worden deze afgenomen op een EDTA buisje voor telling cellen en cytospin + een heparine buisje voor
bijkomende analyses zoals enzymen , tumormarker, …
8.2

Niet stollende bv. lumbaal vocht

Zie 15.12 Punctievochten.
Zie ook kwaliteitsdocumenten op WIKI (op coMMpas)
 Z-0086-B2: Assistentie bij lumbaalpunctie voor staalname
9

Herpes simplex antigen bepaling

Afname:
Met E-swab standaard flocked swab in UTM medium (witte dop)
Voor een afname uit een vesikel, maakt men het blaasje open en wrijft men krachtig ter hoogte van de bodem
van het letsel. Zorg ervoor voldoende cellulair materiaal mee te hebben, doch zonder een bloeding te
veroorzaken. De aanwezigheid van bloed kan een vals negatief resultaat geven door binding aan
serumantilichamen.
Bij geërodeerde letsels, wrijft men krachtig ter hoogte van de erosie. Zorg ervoor voldoende cellulair materiaal
mee te hebben, doch zonder een bloeding te veroorzaken. De aanwezigheid van bloed kan een vals negatief
resultaat geven door binding aan serumantilichamen.
Voor een afname ter hoogte van de conjunctiva, wrijft men met een wisser ter hoogte van het onderste
gedeelte van de conjunctiva.
Transport en bewaring:
Na afname wordt de wisser zo snel mogelijk naar het lab gebracht.
De bewaring gebeurt bij 2-8 °C, gedurende maximum 72h.
10

RSV antigen bepaling

Afname:
Nasofaryngeale secreties (NFS):
Afname via spoelingen of nasopharyngeale E-swab met rode dop.
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Een nasale swab wordt wegens zijn grote variatie aan RSV-deeltjes in de swab, niet als geschikte
monstermethode aanzien, en dus ook af te raden.
Het is af te raden om sputummonsters te testen.

Transport en bewaring:
Er wordt aanbevolen de test zo vlug mogelijk na ontvangst uit te voeren, indien niet mogelijk swabs bewaren
bij 2-8 °C of voor langere periodes bij –20 °C, afhankelijk van het gebruikte transport medium (Copan E-swabs
met UTM medium kunnen tot maximum 72h bewaard worden bij 2-8 °C).
11

Streptococcus pneumoniae Antigen bepaling

Gebruik bij testen op pneumococcenpneumonie een urinestaal en op pneumococcenmeningitis een
liquorstaal.
Urine:
Afname:
Zie 7.
Bewaring:
Bij kamertemperatuur (15-30 °C) indien ze binnen 24h na de afname worden geanalyseerd. Als alternatief
kunnen monsters vóór het testen maximaal 14 dagen bij 2-8 °C of ingevroren (-20 °C) worden.
Liquor (LV) (Enkel op bijzondere aanvraag)
Afname:
Neem de liquor af volgens de standaardprocedures.(zie “Z-0086-Assistentie bij lumbaalpunctie voor
staalafname”)
Bewaring:
Bij kamertemperatuur (15-30 °C) indien ze binnen 24h na de afname worden geanalyseerd. Als alternatief
kunnen monsters vóór het testen maximaal 1 week bij 2-8 °C of ingevroren (-20 °C) worden.
Beperkingen:
 De test is op urine niet bruikbaar bij kinderen (≤ 16 jaar)
 De invloed van antibioticakuren op de test zijn niet gekend.
 Er wordt aangeraden de test binnen de 5 dagen na een S. pneumoniae-vaccinatie niet te gebruiken.
Het vaccin kan namelijk vals positieve resultaten op urine opleveren.
12

Occult bloed (i-FOB)

Afname:
Deze test wordt uitgevoerd op een “vers” faecesstaal, geen dieetrestricties.
Bewaring:
Opmerking betreffende stabiliteit staal:
Na afname moet de test zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Indien nodig kunnen faecesstalen tot 3 dagen
bewaard worden bij kamertemperatuur. Voor perioden van meer dan 3 dagen wordt gekoeld bewaren
aanbevolen. Afgenomen faecesstalen zijn gekoeld bij 2-8 °C gedurende 7 dagen stabiel.
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NIPT

Aanvraagformulier:
Controleer steeds voor de afname of het aanvraagformulier ondertekend is door de aanvragende arts.
Kijk na of het informed consent ondertekend is door de patiënt. Laat de patiënt het formulier
ondertekenen indien dit niet het geval is.
Kijk na of de patiënt ten minste 12 weken zwanger is. Indien dit niet het geval is, wordt de test niet
terugbetaald door het RIZIV. Bij problemen wordt de dienstdoende bioloog verwittigd.
Indien de patiënt de gegevens voor geslachtsbepaling en voor de geslachtschromosomale afwijkingen
niet heeft aangeduid, dan wordt het antwoord standaard als “neen” beschouwd.
Afname:
Prikuren: zie aanvraagformulier.
Een volledig gevulde STRECK-tube (Cell-Free DNA BCT tube).
o Opmerking: de afname van de STRECK-tube gebeurt niet met de Sarstedt naalden, maar met
een huls en BD-naald (vacuum systeem). Deze liggen ter beschikking in de priklokalen.
Meng de tubes 8 tot 10 maal voorzichtig na afname zoals weergegeven op onderstaande figuur.

Opmerking:
- Wees aandachtig dat de STRECK-tube voor de NIPT bepaling volledig gevuld is zodat er voldoende
plasma kan geïsoleerd worden. Er staat geen merkstreep op de tubes maar zo lang mogelijk langzaam
laten vullen en daarna voorzichtig mengen zodat de vloeistof (reeds aanwezig in de tubes) voldoende
gemengd wordt met het bloed zoals hierboven aangeduid op te tekening (dus niet kort mengen zoals
men met EDTA doet maar langzaam zodat er geen hemolyse ontstaat!).
- Breng de stalen zo snel mogelijk naar het laboratorium.
- Transport bij voorkeur: buizen rechtstaand in een rekje.
STRECK-tubes mogen niet via buizenpost verstuurd worden.
14

Speciale afnames

Deze testen staan op het aanvraagformulier aangeduid met de code
labo te contacteren.
14.1

. Gelieve voor meer inlichtingen het

Bepaling van Helicobacter pylori op biopten

Afname:
Maak gebruik van het transportmedium/flacon “Portagerm-Pylori (Port-Pyl)”, deze bevindt zich in de
transporthuls en wordt bewaard in de KOELCEL2 (Labo2). Op verzoek wordt het transportmedium door het
labo naar recovery (Buizenpost = 015) verstuurd.
Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.
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Gebruiksaanwijzing: (zie “bafi11-gebruiksaanwijzing Port-Pyl”)
 Haal de flacon uit de huls en laat op kamertemperatuur komen.
 Breng alle biopten onmiddellijk na afname samen in 1 flacon.
 Zorg ervoor dat de biopten in de gel zitten!
 Steek de flacon opnieuw in de huls en breng onmiddellijk naar het labo of verstuur met de buizenpost.
 Na afname biopt(en) mag de flacon niet meer bewaard worden in de koelkast!
15

Bacteriologische afnames

Het is van primordiaal belang de aard van het monster nauwkeurig aan te geven!
Hoe meer informatie, hoe beter!
15.1

Urine

Er wordt aan de patiënt gevraagd van een midstream-portie af te nemen.
Een bacteriologisch onderzoek gebeurt het best op verse urine. Bij het opvangen moet men bijbesmetting
beperken, hiertoe moet aan de patiënt gevraagd worden om voor het opvangen van de urine eerst de
genitaliën te wassen met zeep, goed na te spoelen en af te drogen met een propere handdoek.
Voor een midstream portie wordt noch de eerste noch de laatste portie urine opgevangen.
Het is aangewezen dat de urine binnen de 2h op het labo toekomt. Wanneer het staal op koelkasttemperatuur
wordt bewaard, mag het tijdsinterval tot 24h bedragen.
Zie ook kwaliteitsdocumenten op WIKI (op coMMpas)
 Z-0021-Opvang van een urinestaal voor cultuur bij een zuigeling door middel van een urinezakje
 Z-0084-B2: Afname van een midstream
 Z-0110-Staalafname voor onderzoek van urine via een verblijfskatheter
15.2

Faeces

Analyses worden uitgevoerd op een vers stoelgangstaal. De monsters worden zo vlug mogelijk aan het labo
bezorgd.
Bezorg minstens 1 gram faeces of een walnoot grote portie aan het labo. Voor een vloeibaar staal volstaat 5 ml.
Een vlug transport naar het labo is primordiaal voor:
1. Opsporing van Shigella: binnen de 30 minuten na afname enten.
2. Opsporing van Clostridium Clostridioides difficile toxine A en B: binnen de 2h na afname bepalen.
Zoniet moet het monster op koelkasttemperatuur voor max. 72h bewaard worden.
Zie ook: Clostridium Clostridioides difficile: maatregelen ten aanzien van patiënten met Clostridium
Clostridioides (verpleegprocedures consulteerbaar op het intranet-coMMpas-Ziekenhuishygiëne: “overzicht
infectieziekten (ABC-lijst)” en isolatiekaarten).
15.3

Sputum

Opgehoest sputum wordt opgevangen in een steriel recipiënt. Het staal kan bewaard worden bij 2-8°C tot
verwerking.
Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.
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Broncho-alveolaire lavage (BAL) vocht bekomt men door een kleine hoeveelheid vocht tot in de longblaasjes te
spuiten en dan dit opnieuw op te zuigen en op te vangen in een steriel recipiënt. Het bekomen BAL vocht wordt
onmiddellijk naar het laboratorium gebracht.
15.4

Staalafname m.b.v. E-swab

De afname gebeurt met E-swab van de firma Copan. De E-swab bevat 2 delen: een schroefdop tube met een
conische bodem die gevuld is met 1ml Amies medium en een flocked swab met nylonvezels voor de collectie
van micro-organismen. De flocked swabs behouden de levensvatbaarheid van aërobe, anaërobe en
veeleisende bacteriën tijdens het transport. Door het vloeibaar Amies medium is de E-swab geschikt voor
automatisatie, zoals het enten van voedingsbodems en het uitvoeren van de gramkleuring. De swab bevat 1 ml
Amies medium, waardoor er 10 x 100 µl van het vloeibaar staal beschikbaar is voor verschillende testen op
hetzelfde monster. Wanneer een onmiddellijke ontvangst van het staal verhinderd wordt of de behandeling
van het staal uitgesteld moet worden, mogen de stalen bewaard worden op koelkasttemperatuur (4-8°C) of op
kamertemperatuur (20-25°C). De stalen mogen nog behandeld worden tot 48h na afname. Met uitzondering
van Neisseria gonorrhoeae culturen, deze moeten binnen 24h na afname behandeld worden.
15.4.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Afnametechniek

Open de verpakking.
Voer de staalafname uit bij de patiënt met de wisser.
Open de tube met transportmedium en plaats de wisser in de tube.
Breek de wisser af t.h.v. de gemarkeerde lijn. Raak hierbij de zone tussen markeerlijn en wissertip niet
aan.
Draai de schroefdop op de tube.
Label de tube.

Opgelet: Het product moet bewaard worden in de originele verpakking tussen 5-25°C. De swab mag niet
gebruikt worden als er aanwijzingen zijn voor beschadiging, contaminatie of lekkage van het product. Gebruik
de swab ook niet wanneer de vervaldatum overschreden is of de verpakking geopend is.

Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.
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Overzicht wissers met hun indicatie

E-SWAB
E-swab met roze dop
(Amies medium)

FOTO

SOORT WISSER

standaard wisser

E-swab met oranje dop
(Amies medium)
fijne wisser
(urethrale en
nasopharyngeale
afnames)

E-swab met rode dop
(UTM medium)
fijne wisser
(nasopharyngeale
afnames)

E-swab met witte dop
(UTM medium)

TOEPASSINGEN
- Kweek aeroob en anaeroob
- Kweek gisten en schimmels kweek
- Kweek Mycobacteriën
- Kweek Ureaplasma/Mycoplasma
- Strep A Ag
- MRSA screening
- CPE screening
- Gecombineerde screening (ESBL en CPE)
-

Kweek aeroob en anaeroob
Kweek Ureaplasma/Mycoplasma
B. pertussis DNA (PCR)

-

Influenza A en B RNA (PCR)
Multiplex respiratoir (PCR)
RSV Ag
SARS-CoV-2 RNA (PCR)

-

Herpes simplex 1 & 2 DNA (PCR)

standaard wisser

Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.
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TOEPASSINGEN
- GBS screening vaginorectaal

gynaecologie

multi-Collect Specimen
Swab

gynaecologie

-

C. trachomatis DNA (PCR)
N. gonorrhoeae DNA (PCR)
Mycoplasma genitalium DNA (PCR); Alternatief =
urine eerste portie
Trichomanas vaginalis (PCR)

Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.
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Oppervlakkige, open wonde

Zie kwaliteitsdocumenten op WIKI (op coMMpas)
 Z-0133-B2: Wondzorg Staalname voor cultuur
15.4.4

Kolonisatiekweek

Enkel voor kolonisatiekweek:

Per screening = één monster (niettegenstaande verschillende herkomst)
 Één aanvraag en één setjes barcodes.

Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.
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Vermeld duidelijk de afnameplaats op de wissers a.u.b. (bv. neus/lies).
15.4.5

Genitale afname

Afnameplaats:
Cervix
Urethra
Vesikel
Epididymis
Genitale ulcer

Aanbevolen afname:
E-swab (roze dop)
E-swab (oranje dop)
E-swab (roze dop) of aspiraat
E-swab (roze dop)
E-swab (roze dop) of aspiraat

Drie wissers = één monster (want zelfde herkomst).
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Decubitus en chronische wonde

Een wisser levert geen klinische bruikbare informatie op wegens kolonisatie van de wonde met bacteriën die
geen deel uitmaken van de infectie. Daarom is de afname van een aspiraat of een weefselbiopt aangewezen.






15.6

Reinig de wonde zorgvuldig met steriel fysiologisch water.
Verwijder het necrotiserende weefsel en het oppervlakkig exsudaat.
Spoel overvloedig na met steriel fysiologisch water.
Aspireer de wonde met naald en spuit. Breng de naald in verschillende richtingen in de wonde zonder
de naald uit het weefsel te verwijderen.
Of
Neem een voldoende groot biopt af in een steriel recipiënt.
Stuur de afgesloten spuit (zonder) naald of het steriel recipiënt op naar het klinisch laboratorium.
Fistel

Een wisser levert geen klinische bruikbare informatie op. Een aspiraat geniet de voorkeur.
 Ontsmet de huid rond de fistelopening met EtOH 70%.
 Aspireer de etter aan de fistelopening met naald en spuit.
 Verwijder na collectie op een veilige wijze de naald van de spuit. Sluit de spuit af met een dopje en
stuur op naar het klinisch laboratorium.
15.7

Sperma

Document alfi13-Informatiefiche spermaonderzoek mee te geven aan patiënt.
Afname:
Harde heldere plastieken (PS) pot met rode schroefdop (ø 52 x h 67 mm, gammasteriel) MLS referentie
D11231.
Vóór de afname van het spermastaal, moeten 3 dagen van seksuele onthouding in acht genomen worden
(minimum 48h, maximum 7 dagen).
Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.
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Vooraleer het staal wordt bekomen, moet de patiënt urineren, gevolgd door het wassen van zijn handen en
genitaliën met water en zeep.
Vervolgens wordt de zeep weggespoeld en gedroogd met een doekje, bij voorkeur een verse handdoek, pas
dan volgt de afname. Het zaadstaal wordt opgewekt door masturbatie en volledig opgevangen in een daarvoor
voorzien steriel recipiënt. Het potje moet goed afgesloten worden door de dop dicht te draaien. Het staal moet
onmiddellijk naar het labo gebracht worden. Tijdens het transport het staal op lichaamstemperatuur houden.
Bij de afgifte van het staal moet het ogenblik van de zaadlozing en het aantal dagen seksuele onthouding
vermeld worden. Wanneer er, per ongeluk, een gedeelte van het staal verloren is gegaan, moet dit eveneens
genoteerd worden.
Sperma stalen worden enkel in het labo afgegeven na afspraak:
- Op maandagnamiddag tussen 14u00 en 18u00 en donderdagnamiddag tussen 14u00 en 18u00.
- Op weekdagen tussen 8u30 en 16u30.
Het staal moet na aankomst onmiddellijk geanalyseerd worden om een zo correct mogelijk beeld te hebben.
Indien ook bacteriologisch onderzoek aangevraagd is, moet dit staal eerst geënt worden.
15.8

Overige afnames

Staalsoort:
Amnionvocht
Bartholinklier
Endometrium
IUD
Prostaat(massage)
Testikel
Conjunctivitis

Aanbevolen afname:
Katheteraspiratie
Aspiraat
Transcervicaal aspiraat
IUD of secretie
Secretie
Aspiraat
Het is bijna een noodzaak de patiënt zelf naar het
labo te sturen of met de bodems naar de patiënt te
gaan en deze daar onmiddellijk te enten. De afname
gebeurt hier met steriele plastieken wegwerpnaalden
van 10 µl.

Wanneer er weinig materiaal voorhanden is, doet men de staalafname met een E-swab (roze of oranje dop).
15.9

Haemoculturen

Zie ook kwaliteitsdocumenten op WIKI (op coMMpas)
 Z-0686-Afname haemoculturen volwassene
 Z-0250-Handelingen te stellen bij een patiënt met koorts
 Z-0383- Afname hemoculturen bij neonati en kinderen
o

Afname haemoculturen: volwassenen
2 flessen = één monster (want zelfde herkomst) => één aanvraag en één setje barcodes

Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.
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Kweek Mycobacteriën op bloed

Voor kweek van Mycobacterium op bloed: neem contact op met het laboratorium voor het juiste
afnamemateriaal, (zie ook PR-0035-Mycobacteriën).
15.10

Anaeroben

Staalname voor anaeroben gebeurt doorgaans via een E-swab (roze dop) of in een gesloten steriel recipiënt.
Anaerobe bacteriën worden dikwijls gemist omdat de collectie en het transport naar het labo niet steeds in
optimale (anaerobe) omstandigheden is gebeurd.
Anaeroben zijn doorgaans zeer gevoelig aan zuurstof, 10 miuten. blootstelling aan de lucht is voldoende om ze
te doden.
Afgifte en enting binnen de 24h zijn noodzakelijk.
15.11
1.
2.
3.

PD
Meng de zak met PD vocht enkele keren.
Breng met naald en spuit, aseptisch, 10 ml vocht in een aërobe en 10 ml vocht in een anaërobe
haemocultuurfles.
Vul daarna, aseptisch, een container van 100 ml met rode schroefdop. 50 ml PD vocht volstaat. Deze
wordt gebruikt voor verdere bacteriologische entingen, tellingen en voor de bepaling van creatinine,
ureum en glucose.

PD vocht moet binnen de 6h na afname afgegeven worden in het klinisch laboratorium.
Bij onmiddellijk transport naar het labo: op kamertemperatuur.
Bij uitgesteld transport: op koelkasttemperatuur (2-8°C), niet invriezen.

Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.
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Voor de afname van ascitesvocht, moet een koppel hemocultuurflessen (aeroob en anaeroob) bedside gevuld
worden met 10 ml ascites per fles. Vul eerst de aerobe fles en vervolgens de anaerobe fles. Bezorg tevens een
(kleine) hoeveelheid vocht in een spuit aan het klinisch laboratorium. Verwijder de lucht uit de spuit en
verwijder de naald. Sluit de spuit af met een steriel dopje.
15.12.2

Lumbaal vocht

Zie ook kwaliteitsdocumenten op WIKI (op coMMpas).
 Z-0086-B2: Assistentie bij lumbaalpunctie voor staalname
Lumbaal vocht wordt opgevangen in een steriele conische buis met draaistop (Falcon buizen). Er worden
meerdere buisjes afgenomen en genummerd als één monster (want zelfde herkomst).
Vergeet niet om de buisjes te nummeren ( 1
2
3 ) in de volgorde van afname!

15.12.3

Andere vochten

Steriel afgenomen vochten worden in een gesloten steriel recipiënt getransporteerd.
Alle vochten worden zo snel mogelijk naar het klinisch laboratorium gebracht (niet in de koelkast plaatsen!).
15.13

Biopt/Klier

Een weefselstukje, bekomen door biopsie of tijdens operatie, dient steeds vochtig verstuurd te worden om
uitdrogen te voorkomen. Hiervoor brengt men in een steriel recipiënt een kleine hoeveelheid steriel
fysiologisch water aan. Voor kleine hoeveelheden weefsel (biopt) gebruikt men het liefst een steriel gaasje, dat
vooraf met fysiologisch water wordt doordrenkt, waarop men het weefselbrokje overbrengt.
Het staal wordt zo snel mogelijk (binnen de 30 minuten) naar het klinisch laboratorium gebracht. Het staal niet
in de koelkast plaatsen voor of tijdens transport. Indien er een vertraging is, best op kamertemperatuur
houden.
Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.
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Katheter en/of andere lichaamsvreemd materiaal

Katheters en/of andere lichaamsvreemde materialen worden aseptisch verwijderd. Men brengt ze over in een
gesloten steriel recipiënt om te transporteren naar het labo.
Het staal wordt zo snel mogelijk naar het laboratorium gebracht.
16

Parasieten

16.1

Parasieten op faeces





16.2

Parasieten zijn vaak intermittent aanwezig:
Daarom, 3 stalen over een periode van 7 tot 10 dagen met optimaal 48h tussentijd. Voor amoebiasis
en Giardia kunnen tot 6 stalen nodig zijn.
Interfererende factoren:
Minerale olie, bismuth, barium, antibiotica (metronidazole en tetracycline), antimalariamiddelen en
niet-absorbeerbare anti-diarreïca. Wacht 7 dagen bij gebruik van deze middelen alvorens collectie uit
te voeren.
Enkel verse stoelgang is bruikbaar.
Parasieten op darm biopt

Biopten brengt men in een steriel recipiënt. Breng het biopt op een steriel gaasje, dat vooraf met fysiologisch
water wordt doordrenkt. Het staal wordt zo snel mogelijk naar het klinisch laboratorium gebracht.
16.3

Parasieten op urine

Parasitologisch onderzoek van het urinesediment gebeurt het best op urine die rond het midden van de dag
(na de nodige lichamelijke inspanningen) wordt afgenomen.
16.4

Parasieten op duodenaal vocht

Steriel afgenomen vochten worden in een gesloten steriel recipiënt getransporteerd. Zo snel mogelijk naar het
klinisch laboratorium brengen.
16.5

Plakbandpreparaat

’s Morgens vroeg, voor het wassen, wordt een stuk doorzichtig plakband met de plakzijde op verschillende
plaatsen tegen de perianale huid gedrukt. Dit gaat het eenvoudigst door het plakband met de klevende zijde
naar buiten om een stevige (centrifuge)buis met ronde bodem of om een houten spatel te slaan. Vervolgens
wordt het plakband op een objectglas geplakt.
Opmerkingen:
Er mag geen gerasterde ’Scotch tape’ worden gebruikt, wel geheel helder, doorzichtig plakband (Sellotape).
17

Mycologie

De monsters welke voor mycologie opgestuurd worden naar het labo, worden mééstal door de dermatoloog
zelf genomen. Het is wel nuttig te weten dat bv. in geval van nagelfragmenten (hand en voet) de nagels met
een 70% ethanoloplossing vooraf dienen ontsmet te worden vooraleer ze geknipt en in een droge steriele
Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.
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container of tussen 2 draagglaasjes naar het labo opgestuurd worden. Frottis zijn niet optimaal voor het
transport van fungi.
1.
2.
3.

Onychomycose: het monster dient afgeschraapt te worden aan de basis van de geïnfecteerde zone. De
oppervlakkige nagelplaat wordt weggevijld, zodat de geïnfecteerde zone meer vrij komt.
Voor de huid schraapt men schilfers van de aangetaste huid (bij voorkeur aan de rand van het letsel).
Haar: ter hoogte van de geïnfecteerde zone een aantal haren uittrekken en wat schilfers schrapen.

Sommige dermatofieten zijn gevoelig aan de koude, dus niet in de koelkast bewaren. De stalen zo snel mogelijk
afleveren in het klinisch laboratorium, bij voorkeur binnen de 2h.
18

Acanthamoeba

Staalafname:
 Gouden standaard: corneaschraapsel
 Kan ook op contactlensvloeistof of contactlens
Staalbewaring:
 Zo snel mogelijk opsturen van het staal
 4-8h stabiel bij kamertemperatuur
 Maximum 24h in frigo (2-8°C)
19

Bedside enting corneaschraapsels

Bij vermoeden van een keratitis is de afname van een oogwisser niet geschikt voor de uitvoering van een
cultuur. Bij voorkeur worden corneaschraapsels afgenomen perifeer aan het letsel. Voor de cultuur van
corneaschraapsels is het essentieel dat de schraapsels onmiddellijk bedside worden geënt. In samenwerking
met Dr. Claerhout wordt bij afname van corneaschraapsels een bedside enting uitgevoerd:
- Verantwoordelijke: dagverantwoordelijke voor de werkpost “L” of entpost van Labo 2
- De bedside enting van corneaschraapsel wordt na telefonische vraag (tel. 9251) uitgevoerd van maandag
tot vrijdag tussen 8h30 en 17h00:
1. Vraag na waar de afname zal uitgevoerd worden.
2. Neem 2 objectglaasjes (1 x GRAM, 1 x GIEMSA), een COS.CHOC, een SGC2 agar en entnaalden.
3. Ga naar de oogkliniek (G102).
4. Ent bedside de COS.CHOC, SGC2 en als laatse de 2 objectglaasjes.
5. Indien een cultuur voor Acanthamoeba species gewenst is, wordt ook een eppendorf meegegeven
met enkel corneaschraapsels.
6. De kweek en het RO voor Acanthamoeba species wordt NIET bedside uitgevoerd. Ent de cultuur van
Acanthamoeba species zodra je terug aanwezig bent in Labo2.
- Bij aanvraag van een cultuur buiten de afgesproken uren, wordt het staal in een eppendorfje opgestuurd
naar het labo. De cultuur wordt zo snel mogelijk na aankomst in het labo ingezet.

Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.

Procedure Richtlijnen bij staalafname
Klinisch Laboratorium
Publicatiedatum: 27/10/2020
Auteur: Neirynck, Ann; Van
Overmeiren, Lieve
20

Moleculaire diagnostiek

20.1

C. trachomatis/N. gonorrhoeae

20.1.1

Urine
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In tegenstelling tot de afname voor bacteriologisch onderzoek, wordt voor C. trachomatis/N. gonorrhoe PCR de
eerste 20-30 ml urine (first void) opgevangen in een steriel recipiënt. De patiënt mag vanaf 1h voor staalname
niet meer urineren. Bewaring/transport urine in steriel recipiënt bij 2-25°C. Aankomst in labo binnen 24h na
afname.
Bij vrouwen is de gevoeligheid van de PCR voor N. gonorrhoeae lager op urine dan op genitale wisser.
De arts kan de urine ook overbrengen in de Multi-Collect Transport Tube. Dit gebeurt op volgende manier:
1. Gooi de swab weg: deze is niet nodig.
2. Gebruik de bijgevoegde pipettor om urinestaal op te zuigen uit urinepotje.
3. Vul de Multi-Collect Transport Tube (1,2 ml) aan met urine tot aan vakje min. ↔ max. volume
(ongeveer 3 ml).
4. Draai de transport tube opnieuw dicht. Zorg ervoor dat de dop goed aansluit.
5. Nummer/identificeer de transporttube.
Bewaring/transport transporttube bij 2-30°C. Stabiel gedurende 14 dagen.
20.1.2

Wisser

Staalafname:
Vaginale, endocervicale en urethrale afname: Multi-Collect Transport Tubes (1,2 ml) van Abbott
Opgelet: bij urethrale afname mag de patiënt ten minste 1h voor afname niet geürineerd hebben.
Hieronder volgt de werkwijze voor de genitale, endocervicale en urethrale afname:
1. Gooi de transfer pipet weg: deze is niet nodig voor afname met de swab.
2. Verwijder de swab uit de verpakking, raak de swabtip niet aan en leg de swab ook nergens neer. De
wisser niet bevochtigen met transportbuffer vóór afname!
3. Breng de witte tip van de swab:
 ongeveer 5cm in de vagina (vaginale afname)
 in het endocervix kanaal (endocervicale afname)
 2-4cm in de urethra (urethrale afname)
4. Draai de swab langzaam:
 gedurende 15 tot 30 seconden tegen de zijkanten van de vagina (vaginale afname)
 gedurende 15 tot 30 seconden endocervicaal (endocervicale afname)
 2 tot 3 seconden in de urethra (urethrale afname)
5. Trek de swab voorzichtig terug.
6. Neem de tube voorzichtig op om contaminatie te vermijden.
7. Draai de transport tube open en plaats de swab onmiddellijk in de tube met de witte tip naar
beneden.
8. Breek de swab voorzichtig af ter hoogte van de lijn aangeduid op de swab. Zorg ervoor dat de inhoud
niet opspat.
9. Draai de transport tube opnieuw dicht. Zorg ervoor dat de dop goed aansluit.
10. Nummer/identificeer de transporttube.
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Bewaring/transport transporttube bij 2-30°C. Stabiel gedurende 14 dagen.
20.2

Multiplex meningo encephalitis screening

Neem minstens 200 µl lumbaal vocht af en breng in een steriel recipiënt volgens de standaard procedure.
Bezorg het staal na afname zo snel mogelijk aan het klinisch laboratorium.
Stabiel gedurende 24h op kamertemperatuur.
Zie ook kwaliteitsdocumenten op WIKI (op coMMpas)
 Z-0086-B2: Assistentie bij lumbaalpunctie voor staalname
20.3

Mycobacterium tuberculosis complex

Mycobacterium species zijn vaak slechts aanwezig in zeer kleine aantallen. Staalafnames gedurende 3
opeenvolgende dagen worden aangeraden volgens de CDC en WHO richtlijnen. De staalafnames worden
preferentieel uitgevoerd alvorens te starten met antimicrobiële/antimycobacteriële therapie.
20.3.1

Sputum

! Verzamel minstens 1 ml sputum.
! Weiger stalen met duidelijke voedselresten of andere vaste deeltjes.
! De patiënt moet recht zitten of recht staan.
1.
2.
3.
4.
5.

Spoel de mond van de patiënt 2 maal met water.
Draai het deksel van het steriele sputum-recipiënt los.
Laat de patiënt diep inademen, krachtig hoesten en het materiaal in het steriel recipiënt spuwen.
Vermijd morsen of bevuilen van de buitenkant van het recipiënt.
Draai het deksel goed vast.
Recipiënten moeten zo veel mogelijk bij 2-8°C bewaard worden (transport naar het labo inbegrepen).

Hoewel de stalen pre-analytisch zo veel mogelijk bij 2-8°C bewaard moeten worden, kan men indien nodig het
staal gedurende 3 dagen bij maximum 35°C bewaren en gedurende 4-10 dagen bij 4°C.
20.3.2

Vocht, Urine

Verzamel minstens 0,5 ml vocht of urine en breng in een steriel recipiënt.
Bezorg het staal na afname zo snel mogelijk aan het klinisch labo.
20.3.3

Biopt, klier

Een weefselstukje, bekomen door biopsie of tijdens operatie, dient steeds vochtig verstuurd te worden om
uitdrogen te voorkomen. Hiervoor brengt men in een steriel recipiënt een kleine hoeveelheid steriel
fysiologisch water aan. Voor kleine hoeveelheden weefsel (biopt) gebruikt men het liefst een steriel gaasje, dat
vooraf met fysiologisch water wordt doordrenkt, waarop men het weefselbrokje overbrengt.
Bezorg het staal na afname zo snel mogelijk aan het klinisch laboratorium.
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Influenza A en B RNA

20.4.1

Materiaal en hulpmiddelen
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Een afnameset bestaat uit 1 fijne flexibele wisser voor nasopharyngeale afname (type E-swab met UTM
medium) rode dop.
Andere benodigdheden zijn:
- 1 chirurgisch masker
- 1 paar niet steriele handschoenen
- 1 aanvraagformulier (EOC of papier)
20.4.2

Afnametechniek nasopharynx

Voor nauwe face-to-face contacten zoals het afnemen van stalen t.h.v. de nasopharynx is het aangewezen om
een chirurgisch masker en oogprotectie te dragen te dragen. Omwille van een mogelijk contact met de
slijmvliezen van de patiënt is het dragen van niet steriele handschoenen aanbevolen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Neus snuiten en het hoofd achterover buigen.
Trek de neuspunt iets omhoog.
Breng de fijne wisser zo horizontaal en zo diep mogelijk in de neus. Nooit forceren!
Draai voorzichtig verschillende keren rond zijn as zodat voldoende celmateriaal opgenomen wordt.
Breng de wisser in het transportmilieu, beweeg de wisser verschillende keren in de transportvloeistof.
Druk de wisser uit tegen de binnenkant van de buis, breek de wisser af ter hoogte van het rode
streepje en sluit de E-swab af.
Desinfecteer de buitenzijde van het buisje.
Verwijder de handschoenen en ontsmet de handen met handalcohol.
Nummer staal en breng het staal zo snel mogelijk naar het laboratorium samen met een correct
ingevuld en getekend aanvraagformulier.

N.B.
De lengte tot aan de nasopharynx is ongeveer gelijk aan 1/2 van de afstand tussen het neusgat en de oorlel.
Om een geschikte plaatsing van de wisser in te schatten: meet de afstand vanaf het neusgat tot de oorlel en
markeer de wisser met je vinger.
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Multiplex respiratoire screening

Voor de uitvoering van de multiplex respiratoire screening zijn verschillende afnames toegelaten:
nasopharyngeaal uitstrijkje (zie 20.4.2)
Staalvolume:
 Minimaal 300 µl.
Staalbewaring:
 Stabiel gedurende 4h op kamertemperatuur.
broncheo-alveolaire lavage (BAL) (zie Z-0088-Bronchoscopie en bronco alveolaire lavage)
20.6

SARS-CoV-2 RNA

20.6.1

Materiaal en hulpmiddelen

Een afnameset bestaat uit 1 fijne flexibele wisser voor nasopharyngeale afname (type E-swab met UTM
medium) rode dop.
Andere benodigdheden zijn:
- 1 FFP2 masker
- 1 beschermende bril
- 1 paar niet steriele handschoenen
- 1 wit aanvraagformulier specifiek voor SARS-CoV-2 (enkel voor externe aanvragen)
- 1 groen aanvraagformulier/aanvraag via EOC
- 1 biosafety bag met absorberend materiaal (aan te vragen via klinisch laboratorium)
Na afname van een SARS-CoV-2 wisser moeten daarenboven bijkomende richtlijnen gevolgd worden:
Plaats de tube in een safety bag met absorberend materiaal en sluit deze volgens de richtlijnen op het
zakje
Plaats indien nodig de ingevulde aanvraagformulieren in een afzonderlijk zipperzakje
20.6.2

Afnametechniek

Zie ‘20.4.2’.
20.7

Herpes simplex 1&2 DNA

Een afnameset bestaat uit 1 flexibele wisser (type E-swab met UTM medium) met witte dop.
Voor de uitvoering van HSV 1 & 2 DNA zijn verschillende afnameplaatsen toegelaten:
Genitale afnames: vaginaal, urethra, cervix, andere
Varia: rectaal, tong, keel, mondhoek, neus, oog, vesikel, ulcus, andere
Staalbewaring:
Stabiel gedurende ≤ 24 u bij kamertemperatuur
Stabiel gedurende 7 dagen bij 4°C
21

Afnames voor ziekenhuishygiëne

21.1

Controle van oppervlakken

Laat de Count-Tact Agar (CT) plaatjes op kamertemperatuur komen.
Stalen worden afgenomen op droge oppervlakken.
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Druk de bodem omgekeerd gedurende 10 seconden met een druk van ongeveer 500 g op de gewenste plaats.
Sluit de petriplaat.
Reinig het gecontroleerde oppervlak, verwijder eventueel resterende agar.
21.2

Controle van lokalen

Laat de Count-Tact Agar (CT) plaatjes op kamertemperatuur komen
Stel 6 tot 10 Count-Tact plaatjes open gedurende 1h, verspreid over het lokaal.
Sluit de petriplaat.
21.3

Controle van oppervlakken met een wisser

In sommige gevallen wordt met behulp van een E-swab (roze dop) oppervlakken gescreend.
Werkwijze:
 Voor kleine vlakke oppervlakken: het oppervlak bepalen (zo mogelijk ongeveer 10 cm²) en met de
wisser over heel het oppervlak in parallelle strepen wrijven in een draaiende beweging. De handeling
loodrecht op de eerste herhalen.
 Voor onregelmatige oppervlakken (moeilijk bereikbare oppervlakken zoals bijvoorbeeld groeven): de
grootte van het oppervlak bepalen ter standaardisatie.
21.4

Handencontrole

Bij de handencontrole worden de 4 vingertoppen en de duim op de COS-plaat (algemene voedingsbodem)
gedrukt.
21.5

Luchtbemonstering

Werkwijze voor staalafname mbv. het MAS-100 toestel:
 Het MAS-100 toestel staat ingesteld op aanzuiging van 100 l lucht (default).
 Neem de afsluitschijf van het apparaat.
 Draai de kop van het apparaat.
 Plaats vervolgens een open SGC2-plaat (onderzoek op schimmels bijvoorbeeld in kader van
verbouwingen, …) of een COS-plaat (onderzoek op bacteriën bijvoorbeeld in kader van outbreak
onderzoek, …) op het plateau en draai de kop terug dicht.
 Zet het apparaat aan met de druktoets “ YES/NO “ door YES te drukken.
 Last volume: 100 l (default).
 “RUN” komt in het groen.
 Druk “YES”.
 Modify: “NO”
 Start: “ YES”.
 Het apparaat zuigt vanaf nu 100 l lucht aan.
 “Stop” in het rood druk “YES” .
 Modify: “NO”.
 Start? : “YES” indien een volgende meting begint.
“NO” indien dit de laatste meting was.
Het referentiestaal:
Bij elke luchtbemonstering wordt een luchtstaal als referentie genomen zodat we weten wat de concentratie
aan schimmels is op het ogenblik van de metingen.
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Als referentiestaal wordt de meest nabijgelegen buitenlucht genomen welke niet onmiddellijk paalt aan de te
controleren verbouwing.
Voor een OK in rust worden volgende plaatsen bemonsterd: direct op de OK tafel en binnen 1 m van de
afzuigrooster op ongeveer een halve meter hoogte. Er worden minimaal twee metingen uitgevoerd.
Opmerking: noteer de activiteiten tijdens de meting: deuren open of dicht, aantal aanwezige personen,
omloopactiviteit, …
Opladen van het MAS-100 toestel:
Het toestel werkt met oplaadbare batterij. Op geregelde tijdstippen of bij een alarm op het toestel dient deze
te worden opgeladen. De oplader zit in het koffertje van het MAS-100 toestel. Laad het toestel minimum 4
uren op.
Reiniging van het MAS-100 toestel:
De gebruiker is verantwoordelijk voor het reinigen van het toestel. Na elke luchtsampling wordt de kop,
bestaande uit de draagplaat, het geperforeerde schroefdeksel en het afsluitdeksel gedecontamineerd met
ethanol 70% (bactericied voor micro-organismen zoals bacteriën, gisten en schimmels). Het flesje ethanol 70%
bevindt zich in het koffertje van het MAS-100 toestel.
21.6

Staalafname bij een MRSA drager

Om de aanwezigheid van Staphylococcus aureus of MRSA na te gaan wordt 100 liter lucht aangezogen, mbv het
MAS-100 toestel, in de onmiddellijke omgeving van de patiënt, waarvan zeker 50 liter lucht wordt aangezogen
op lage hoogte. Gebruik een SAIDE-plaat.
21.7

Controle van flexibele endoscopen

Zie kwaliteitsdocumenten op WIKI (op coMMpas)
 FARM-1030-Staalnames kanalen endoscopen
21.8

Controle Heater-Cooler Units (HCU)

Zie kwaliteitsdocumenten op WIKI (op coMMpas).
 Z-0636-Heater cooler: reiniging en desinfectie
22

Autoloog serum collyre

Deze afnames gebeuren op vraag van de oogkliniek.
De afname van serum voor het bereiden van autoloog serum collyres zal enkel bij specifieke settings gevraagd
worden (bv. bij chemische verbranding).







Het labo wordt op voorhand verwittigd wanneer de patiënt zal komen (tussen 8h en 9h).
De patiënten worden geprikt door het labo op campus MM.
Noteer steeds het telefoonnummer van de patiënt waarop hij/zij bereikbaar is (om te verwittigen
wanneer de collyre klaar is).
De apotheek wordt verwittigd wanneer de stalen gestold zijn. In 1 e instantie wordt telefonisch contact
opgenomen met de verantwoordelijke van de apotheek (tel. 9367). Indien dit nummer niet bereikbaar
is wordt in 2e instantie gebeld naar het algemeen telefoonnummer van de apotheek (tel. 9350).
De apotheek maakt de collyre klaar. Er worden oogdruppels voor 3 maand gemaakt.
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De aanvragende arts vermeldt op de laboaanvraag hoeveel neutrale 9ml tubes er moeten worden
afgenomen.
De buizen moeten 2 uren blijven staan voor volledige stolling. Opmerking: bij patiënten onder anticoagulatie behandeling moeten de buizen overnachten voor volledige stolling. Verwittig apotheek en
patiënt hiervan.
Nadien worden de buizen gecentrifugeerd.
Na het centrifugeren worden de buizen afgehaald door de apotheek. De buizen worden niet geopend
in het labo!
Geef ook het telefoonnummer van de patiënt door aan de apotheek, zodat zij de patiënt kunnen
verwittigen.
Er zal ook een aanvraag zijn voor serologisch profiel (Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Syfilis). Neem een
aparte serumbuis af.
1 flacon van de apotheek zal terug naar het labo komen voor bacteriologische controle (zie PR-0175
Autoloog serum collyre).
Transport

Als transportmiddel worden draagmanden, buizenrekken en plastiekzakjes aanvaard.
Bij transport vanuit de periferie of via de interne buizenpost worden de stalen per patiënt (samen met het
aanvraagformulier) eerst verpakt in een plastiek zakje dat wordt dicht gestreken. De diensten / consultaties die
niet over de benodigde hardware beschikken om de EOC procedure te doorlopen, dienen de monsters van een
uitprint van de desbetreffende EOC aanvraag te voorzien.
Urineculturen (2 tubes): afnamerecipiënt eerst goed dichtschroeven vooraleer met de buizenpost te
verzenden.
De meeste monsters worden getransporteerd bij kamertemperatuur, voor een aantal analyses is transport op
ijs vereist, hiervoor gebruikt men een urinebekertje, deze stalen onmiddellijk na afname naar het labo brengen.
23.1

Buizenpost

Zie ook kwaliteitsdocumenten op WIKI (op coMMpas)
 FMS-0231-Buizenpost
Alle stalen mogen verzonden worden met de buizenpost, uitgezonderd:
 Streck tubes NIPT
 Citraat tubes met aanvraag voor ROTEM, PFA
 Monsters op ijs
 Labostalen bij bijzondere infecties:
Afkorting/benaming in procedures
Ziekte/Verwekker
SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome
MERS-CoV
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus
CJD
Creutzfeld-Jakob Disease
TBC (tuberculose)
Myobacterium tuberculosis complex
Vogelgriep
Aviaire Influenza
Pandemische griep
Virale hemorragische koort
Ebola
Volg hierbij steeds de richtlijnen beschreven in FMS-0231-Buizenpost.
Papieren exemplaren van dit document zijn ONGECONTROLEERD. Verifieer vóór gebruik de geldende versie op Intranet.

Procedure Richtlijnen bij staalafname
Klinisch Laboratorium
Publicatiedatum: 27/10/2020
Auteur: Neirynck, Ann; Van
Overmeiren, Lieve

24

Campus: MM; MCMM; STVD
Dienst: Algemeen

blz: 41 /41
doc nr: PR-0032

versie: 18.0

Verwijzingen

alfi9-informatiefiche 24-uursverzameling
alta32-bestelkaart materiaal
bafi11-gebruiksaanwijzing Port-Pyl
inta 30 inventaris testen + type staal
overzicht infectieziekten (ABC-lijst)
PR-0035-Mycobacteriën
PR-0128-urines manueel
PR-0175 Autoloog serum collyre
PR-0204-Patiëntregistratie poli bloedafname
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Verwijzigingen naar verpleegtechnische procedures (op coMMpas)

Benaming procedure in WIKI:
 FARM-1030-Staalnames kanalen endoscopen
 Z-0021-Opvang van een urinestaal voor cultuur bij een zuigeling door middel van een urinezakje
 Z-0084-B2: Afname van een midstream
 Z-0086-B2: Assistentie bij lumbaalpunctie voor staalname
 Z-0088-Bronchoscopie en bronco alveolaire lavage
 Z-0110-Staalafname voor onderzoek van urine via een verblijfskatheter
 Z-0133-B2: Wondzorg Staalname voor cultuur
 Z-0142-Capillaire bloedafname
 Z-0143-capillaire vingerprik voor glycemiebepaling
 Z-0146-Perifere bloedafname (GZO)
 Z-0162-Bloedafname langs centraal veneuze katheter
 Z-0185-Veneuze bloedafname bij kinderen en neonaten
 Z-0250-Handelingen te stellen bij een patiënt met koorts
 Z-0383-Afname hemoculturen bij neonati en kinderen
 Z-0525 Labo richtlijnen bij staalafname
 Z-0636-Heater cooler: reiniging en desinfectie
 Z-0686-Afname haemoculturen volwassene
 WIKI-03068-Ordercommunicatie Labo
 WIKI-03067-Ordercommunicatie Labo aanvragen valideren
 FMS-0231-Buizenpost
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