*

DEZE GEGEVENS VERPLICHT INVULLEN!

BSN NR.*

❏ medewerker*
❏ patiënt*

s.v.p. relevante
gegevens aankruisen

❏ man
❏ vrouw

PATIËNT (PID) NR.*
EIGEN NAAM EN VOORLETTERS*
NAAM ECHTGENO(O)T(E)*
GEB.DATUM EN GESLACHT*

Code outbreak:

MEERLING JA/NEE
STRAAT

(Indien van toepassing)

PC EN WOONPLAATS

s.v.p.

ZORGVERZEKERAAR + NR

formulier volledig
invullen!
AANVRAAGFORMULIER

MRSA-SCREENING

Patiënt:
Bij voorkeur een ponsafdruk/sticker gebruiken.
Medewerkers gezondheidszorg:
Alle verplichte velden, behalve patiënt (PID) nr.

MRSA is de afkorting van Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus

ZIEKENHUIS

AANVRAGER:

ANDERE ZORGINSTELLING
ADRES:






MST
SKB
ZGT

HUISARTS

PC / WOONPLAATS:



TELEFOON / SEIN:

AFD

Gewenst onderzoek:

Datum afname:

 Kweek
Tijd:

 Sneldiagnostiek (Voorlopige uitslag < 24 uur)

Afname door:
 Aanvrager
 Patiënt
 Anders, nl: ______________

Antibiotica < 48 uur voor kweekafname:
 Nee
 Ja, welke:

Zijn alle materialen voorzien van naam, geboortedatum en herkomst materiaal? ( bv. neus, keel, perineum etc.)

Standaard: z.o.z.

Reden van onderzoek:
 Eerder MRSA positief*  Controle na dekolonisatie*

 Neuskweek

 Contact met MRSA positieve patiënt/cliënt/gezinslid*

 Keelkweek

 Buitenlands ziekenhuis bezocht*


Perineum- of  Rectumkweek

Op indicatie (extra) : z.o.z.
 Overige kweek _____________
 Overige kweek _____________

 Contact met bedrijfsmatig gehouden
 varkens  vleeskalveren  vleeskuikens*
 Overig: ______________
* kruis aan wat van toepassing is

SPOED ONDERZOEK BUITEN KANTOORUREN UITSLUITEND NA OVERLEG MET ARTS-MICROBIOLOOG!
Al het aan ons toegezonden onderzoeksmateriaal en gegevens kunnen - na anonimisering – gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden.
Bezwaar maken tegen het gebruik van restmateriaal kan via het bezwaarformulier uit de folder “gebruik restmateriaal” (ook te downloaden via www.labmicta.nl)

Boerhaavelaan 59, postbus 516, 7550 AM Hengelo. Tel: 088 – 5374200 Fax: 088 – 5374201
Hoofdingang/brievenbus bevindt zich aan de Geerdinksweg. Zie ook www.labmicta.nl
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AFNAME PATIENTMATERIAAL T.B.V. MRSA SCREENING

MRSA screeningskweken bij medewerkers dienen bij aanvang van de dienst afgenomen te worden. Wanneer tijdens of aan het eind van de werkdag
(kort na contact met MRSA positieve persoon) wordt gescreend is de kans groot dat MRSA kweken positief zijn door transiënt dragerschap dat
spontaan binnen een dag wordt geklaard. Transiënt dragerschap draagt niet bij aan instandhouding van een uitbraak en wordt bij voorkeur niet
gedetecteerd.
MRSA screening levert alleen een betrouwbaar resultaat op indien de patiënt/medewerker op het moment van screening en de 48 uur voorafgaand
aan screening geen antibiotica gebruikt (heeft).

1. Welke kweken afnemen voor MRSA-screening?



Standaard bij patiënt/cliënt: keel, neus en perineum/rectum (MRSA afnameset)
Standaard bij medewerker: in overleg met de deskundige infectiepreventie van uw zorginstelling of met de arts-microbioloog

Indicatie voor afname van extra MRSA-kweken naast de standaard MRSA kweken
• productieve hoest – sputum (sputum/container steriel afnameset)
• wonden – wond (E-swab regular afnameset)
• intubatie – sputum/aspiraat (sputum/container steriel afnameset)
• neonaat – uitstrijk navelstreng (E-swab regular afnameset)
• huidlaesies (anders dan wonden) bijv. eczeem – huidlaesie (E-swab regular afnameset)
• urinekatheter – urine (urine afnameset)
• controle na dekolonisatie: tevens kweken van lokalisaties die eerder MRSA positief zijn geweest

2. Indicatie en frequentie kweken:
In overleg met de afdeling infectiepreventie van uw zorginstelling of met de dienstdoende arts-microbioloog.

3. Techniek kweekafname:
Neuskweek:
• Draai vijf maal de E-swab door het voorste behaarde deel van het ene neusgat.
• Herhaal de procedure met dezelfde E-swab in het andere neusgat.
Keelkweek
• Laat iemand anders deze kweek afnemen
• Haal de E-swab tussen de voorste en de achterste pharynxboog aan beide
kanten.
Perineum-/rectumkweek:
• Rectumkweek: Steek de E-swab voorzichtig een klein stukje de anus in en draai de
E-swab voorzichtig één maal rond.
• Perineumkweek: rol de E-swab over de huid van het gebied tussen anus en geslachtsdelen.
Wondkweken:
• Haal de E-swab enkele malen stevig door het huiddefect.

Gebruiksaanwijzing E-swab:
1. Open de verpakking.
2. Haal de E-swab Regular uit de verpakking; niet onder het rode streepje op de stok vastpakken. Neem het patiëntmateriaal af.
3. Open het buisje en steek de E-swab Regular erin.
4. Breek de E-swab Regular af bij het breekpunt (zie rode streep op het stokje).
5. Draai de roze dop op het buisje tot dit goed gesloten is. De borstelkop zit nu in het medium.
6. Schrijf de patiënt gegevens op het buisje.

4. Materiaalverzending:
Stuur de kweken zo snel mogelijk op, deze dienen binnen 24 uur na afname op het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek te zijn.
Tot het moment van verzending het afgenomen materiaal in de koelkast (2-8ºC) bewaren.
Maximaal vier E-swabs van één patiënt /medewerker per aanvraagformulier. Bij meer dan vier kweken een nieuw verzendzakje gebruiken en ook
een nieuw aanvraagformulier volledig invullen.
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