
INSTRUCTIES VOOR EEN CORRECTE STAALAFNAME VOOR  
MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK  

ALGEMEEN 
 Kies het meest relevante afnametijdstip (bv. vóór start antibiotica) 
 Kies steeds het correcte afnamerecipiënt voor het gewenste staaltype zoals voorzien door het laboratorium 
 Identificeer het recipiënt tenminste met naam, voornaam en geboor tedatum van de patiënt of desgevallend 

met een staaletiket 
 Voer de afname uit op aseptische wijze om bijbesmetting met commensale bacteriën (bv. huidcontaminanten) te 

vermijden 
 Transporteer zo snel mogelijk naar het laborator ium of bewaar kor t in de fr igo (voor sommige staaltypes 

best bewaren op kamertemperatuur (zie onder)) 
 Zie ook individuele procedures op Idoc 
 Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in, inclusief relevante klinische inlichtingen 

HEMOCULTUREN 
 Ontsmet de huid van de patiënt, ontsmet het rubberen septum van de hemocultuurfles 
 Vul elke fles met maximum 10 ml bloed (optimaal 8-10 ml), meng even op 
 Voor elk koppel hemocultuurflessen moet een andere punctieplaats gekozen worden 
 Neem bij volwassenen steeds minstens twee koppels hemoculturen af (bij koorts zonder 

focus of endocarditis: 3 koppels!) 
 Pediatrische hemocultuurflessen: minstens 1ml bloed 
 Kinderen tussen 1-6 jaar: leeftijd gelijk aan het aantal ml bloed te verdelen over twee pedi-

atrische flessen; kinderen tussen 13-36 kg: 10-20 ml bloed verdeeld over twee koppels he-
moculturen; kinderen > 36 kg: idem volwassenen 

 Hemocultuur via katheter: eerste fractie NIET MEER verwijderen, tenzij restanten antibio-
tica aanwezig 

 Hemocultuurflessen zo snel mogelijk naar labo, NIET in de koelkast plaatsen  

URINE 
 Midstream (eerste en laatste portie van de geloosde urine NIET bij het staal voegen): laat 

de patiënt eerst de urogenitale zone wassen met water (en zeep => naspoelen met water) 
 Ochtendurine = best, niet overmatig drinken vóór afname 
 Gesondeerde urine: op aseptische wijze sonde inbrengen, eerste 15 ml verwijderen 
 Staal koel bewaren indien niet onmiddellijk naar labo 
 Enkel de Vacuette buizen via de buizenpost versturen 

RESPIRATOIRE STALEN 
Sputumstalen 
 Best ’s morgens afnemen vóór de maaltijd (zoniet contaminatie met voedselresten) 
 Desgevallend mond spoelen met fysiologisch water vooraleer sputum op te hoesten en over 

te brengen in een steriel recipiënt  

GENITALE STALEN 
SOA-diagnostiek 
 Beste staalkeuze voor SOA bij vrouw: vaginale swab  
 Beste staalkeuze voor SOA bij man: eerstestraalsurine 
 PCR is gouden standaard voor Chlamydia/Gonorroe diagnostiek 
 Bij anale klachten: anale wisser afnemen 
 Steeds partner(s) testen; Chlamydia hertesten na 3-6 maanden 

ETTER 
 Verkies steeds een wondvochtaspiraat boven een wisser (-> groter risico op huidcontami-

nanten!) 
 Open wonden: vóór staalname eerst debrideren en spoelen met fysiologisch water 
 Gesloten wonden/abcessen: vóór aspiratie eerst ontsmetten 
 Spuit steeds zonder naald en met steriel beschermkapje naar het laboratorium brengen 
 Snel transporteren en op kamertemperatuur houden, zoniet nefast voor anaërobe bacteriën 

PUNCTIEVOCHTEN 
 Ontsmet de huid van de patiënt vóór percutane aspiratie (steeds uitgevoerd door een arts) 
 Staalafname gebeurt best vóór opstarten antibioticatherapie 
 Het staal kan overgebracht worden in een steriel recipiënt, zoniet spuit steeds zonder naald 

en met steriel beschermkapje naar het laboratorium brengen 
 Staal snel transporteren, NIET in koelkast bewaren 
 Lumbaal vocht NIET via buizenpost versturen 

Ref.: Clinical Microbiology Procedures Handbook, third edition, 2010; Lynne S. Garcia, ASM Press Klinisch laboratorium, Maart 2017 


