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Uitstrijk m.b.v. eSwab afnemen

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: Versie t.b.v. website
Doel
Het verkrijgen van een uitstrijk middels een eenduidige werkwijze m.b.v. eSwab voor microbiologisch onderzoek
bij patiënten en/of medewerkers.

Benodigd materiaal
eSwab

Werkwijze
Pas voorafgaande aan en na afloop van zorgtechnische handelingen handhygiëne toe.
1. Haal de eSwab en het transportmedium uit de steriele verpakking
2. Neem de kweek af (zie afnamelocaties kweek). Zorg dat de eSwab alleen in aanraking komt met de te
kweken afname locatie én zorg dat de swab niet onder het aangegeven breekpunt wordt aangeraakt!
3. Verwijder de dop van het buisje met transportmedium en plaats de eSwab in het transportmedium
(vloeistof).
4. Breek de eSwab af door het breekpunt tegen de rand van het buisje te houden en de eSwab op dit punt te
buigen, licht te draaien en te breken.
5. Plaats de dop terug op het buisje en draai deze stevig aan.
6. Voorzie de aanvraag tenminste van de juiste gegevens: Afnameplaats, naam, geboortedatum en/of
patiëntnummer / BSN-nummer (bij voorkeur het registratie-etiket vanuit ordermanagement).
7. Breng of verzend de eSwab naar een locatie van Microvida.

Afnamelocaties kweek
Anusuitstrijk / rectaaluitstrijk
Cervix uitstrijk

Huiduitstrijk (huidlaesies)

•
•

De eSwab als een thermometer enkele millimeters in de anus steken.
Draai de wattenstok voorzichtig rond.

•
•
•
•
•

Speculum inbrengen.
Open het speculum en zoek de cervix op.
Draai voorzichtig met de wattenstok en verzamel het materiaal.
Huidinfectie: zie wonduitstrijk.
Voor dragerschap: de wattenstok over de te onderzoeken plaats
strijken.
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Keeluitstrijk
Neusuitstrijk (S. aureus)

Neusuitstrijk (respiratoir
onderzoek)

•

De zijkanten van beide wangslijmvliezen, naast de achterste kiezen,
uitstrijken.

•
•

De patiënt de neus laten snuiten.
De binnenzijde van beide neusvleugels (voorste puntje;
neuspeutergebied) uitstrijken.

•
•

Neus laten snuiten en het hoofd achterover buigen.
Trek de neuspunt iets omhoog. Steek de wattenstok zo diep mogelijk in
de neus tot een lichte weerstand.
Schuif over de neusbodem en houd de wattenstok haaks ten opzichte
van het gezicht.
Nooit forceren!

•
•
•
•

Ooguitstrijk

•
•
•

Laat de patiënt met open ogen naar boven kijken.
Trek het onderste ooglid iets naar beneden zodat de conjunctiva goed
zichtbaar wordt.
Houdt het bovenste ooglid naar boven vast.
Waarschuw de patiënt wat er gaat gebeuren, zodat deze niet gaat
knipperen.
Schuif de wattenstok voorzichtig over de conjunctiva van de oorzijde
naar de neus toe. Zorg dat de wimpers niet geraakt worden, anders
een nieuwe eSwab nemen en handeling opnieuw uitvoeren.

Ooruitstrijk Otitis externa

•
•

Het oor voorzichtig omhoog en naar voren trekken.
De wattenstok voorzichtig inbrengen en met een ronddraaiende
beweging terughalen.

Ooruitstrijk Otitis media

•
•
•

Het oor voorzichtig omhoog en naar voren trekken.
De gehoorgang desinfecteren.
Incideer of puncteer het trommelvlies en vang het materiaal op met de
wattenstok.
Eventueel kan het materiaal voor kweek ook worden opgevangen in
een steriele container.

•
Perineumuitstrijk

•

Strijk de wattenstok langs het perianaal gebied.

•
•

Handen wassen, handschoenen aantrekken.
De wond reinigen met steriel fysiologisch zout tot alle debris verwijderd
is.
Met een steriele wattenstok al draaiende zoveel mogelijk materiaal
afnemen. Bij wonden zoveel mogelijk van de wondbodem nemen/zo
diep mogelijk uitstrijken.
Bij meerdere wonden alle wonden apart uitstrijken.
Het is belangrijk aseptisch te werken, zodat zeker is dat het materiaal
alleen van de te onderzoeken plaats afkomstig is.
Van een wattenstok kan geen grampreparaat gemaakt worden. Stuur
hiervoor pus of wondvocht in, opgevangen in een steriele container.

•
Pus-/Wonduitstrijk
(ook insteekopeningen zoals
infuus)

•
•
•

•
Rectovaginale uitstrijk

Urethrauitstrijk (man)

•
•
•
•

Breng de eSwab 2-4 cm in de urethra.
Draai voorzichtig met de wattenstok en verzamel het materiaal.

•

Breng de eSwab 2-5 cm in de schede en roteer de wattenstok tegen de
vaginawand.
Een speculum gebruiken is niet nodig.

Vaginauitstrijk
•
MRSA kweek
(B-)BRMO kweek*

Breng de eSwab 2-5 cm in de schede en roteer de wattenstok tegen de
vaginawand.
Een speculum gebruiken is niet nodig.
Breng vervolgens de wattenstok 2-3 cm in de anus en strijk goed langs
de wanden.

•

Keel-, neus-, rectaaluistrijk en positief bevonden locaties én indien
aanwezig wonduitstrijken en insteekopeningen.

•

Rectaaluitstrijk én positief bevonden locatie.
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* Indien er naast een BRMO kweek ook kweken voor MRSA zijn aangevraagd en afgenomen, is het aanleveren
van één rectaal uitstrijk voldoende (de rectaal kweek van de MRSA serie kan op het laboratorium ook gebruikt
worden voor de BRMO kweek).

Algemene opmerkingen
Vermeld klinische gegevens en evt. antibioticumgebruik.

