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Alleen van toepassing bij opname of invasieve ingreep
Patiënt screenen op MRSA en/of BRMO als de patiënt:
l de laatste 2 maanden langer dan 24 uur in een buitenlandse zorginstelling heeft gelegen è MRSA én BRMO
l de laatste 2 maanden in een AZC verbleefè MRSA én BRMO
l de laatste 2 maanden in een Nederlands ziekenhuis ziekenhuis heeft gelegen waar een BRMO uitbraak heerst è BRMO
l de laatste 2 maanden korter dan 24 uur in een buitenlandse zorginstelling heeft gelegen, en daar een invasieve ingreep heeft
gehad, of huidlaesies, een abces, furunkel, heeft è MRSA
l in contact komt met beroepsmatig gehouden varkens, vleeskalveren of vleeskuikens è MRSA
l woonachtig is op een bedrijf waar varkens, vleeskalveren of vleeskuikens worden gehouden è MRSA
l nauw contact heeft met MRSA positieve personen (b.v. partner, huisgenoot of mantelzorg) è MRSA
Huisarts neemt
controlekweken
NIET zelf af
Patiënt wordt doorverwezen naar:
Locatie Venlo
Centrum voor diagnostiek, route 11 kamer 7
tel: (077) 320 51 20
Locatie Venray
Melden aan receptie MRSA /BRMO controlekweken
tel: (0478) 52 24 44
Locatie Panningen
Poli Peel en Maas
Tel: (077) 306 64 66

Huisarts neemt
controlekweken
WEL zelf af
Benodigdheden:
· AMIES-medium
· (Steriel urinepotje)
· Tongspatel
· Onsteriele handschoenen
· Aanvraagformulier Laboratorium voor
Medische Microbiologie
Kweekmateriaal te bestellen bij het laboratorium
(tel: 077-3205240)

PROCEDURE:
De MRSA-screening bestaat uit twee series kweken die direct achter elkaar afgenomen kunnen worden.
· Een serie bestaat uit: keel- neus- en perineumuitstrijk, aangevuld met uitstrijken van wonden, huidlaesies
(indien deze aanwezig zijn) en igv catheter een urinekweek. Urinekweek igv catheter slechts 1x.
De BRMO-screening bestaat uit één serie kweken.
· Een serie bestaat uit: rectumuitstrijk, aangevuld met uitstrijken van wonden, huidlaesies
(indien deze aanwezig zijn) en igv catheter een urinekweek. Igv productieve hoest een sputumkweek.
Indien gescreend wordt op MRSA én BRMO dienen afzonderlijke kweekseries te worden afgenomen!
· Vink op het aanvraagformulier ‘MRSA of BRMO aan en de reden van screening: contact met varkens/ vleeskalveren of
vleeskuikens, buitenlands ziekenhuis (+land), eerder positief bevonden, anders nml…..
· Bewaar de kweken bij kamertemperatuur.
· Kweken opsturen naar het Medisch Microbiologisch Laboratorium van VieCuri MC, Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
of via de koeriersdienst
Voor vragen betreffende kweken en kweekmaterialen:
Afdeling Medische Microbiologie
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg
Tel. 077-3205240

Voor overige vragen:
Afdeling Infectiepreventie
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg
Tel.(077) 320 52 29 e-mail: infectiepreventie@viecuri.nl

Keeluitstrijk:
· Tong met spatel naar beneden drukken
· Veeg met een wattentip over achterkant
keelholte en langs beide tonsillen

Neusuitstrijk:
· Maak met wattenstok draaiende beweging aan
de binnenkant van het neustopje.
· Beide neusgaten met één wattenstokje.

Perineumuitstrijk:
· Billen aan de onderzijde spreiden
· Strijk met een wattenstok het perineum af
van voor naar achter.

Rectumuitstrijk:
· Ga met een wattenstok voorzichtig een stukje
de anus in en draai iets rond. Bij voorkeur blijft
er iets ontlasting aan het wattenstokje zitten.

Uitstrijk van wonden en/of huidlaesies
(indien aanwezig):
· Normale procedure

Urinekweek (indien verdenking infectie of
urinewegcatheter aanwezig):
· Normale procedure

Vermeld op het etiket van het
AMIES-medium/potje:
· Achternaam+ initialen
· Geboortedatum
· Aard materiaal

