patiënt (verplicht om in te vullen)
BSN nummer :
patiëntnummer (indien bekend) :
geboortenaam :

Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid
Medische Microbiologie en Infectieziekten C70
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
 024-3657515
Artsen - microbioloog
mw. drs. J. Berkhout
mw. dr. C.F.M. van der Donk
dr. J.F.G.M. Meis
dr. B. Mulder
mw. dr. M. Nabuurs-Franssen
prof. dr. A. Voss
Moleculair bioloog
dr. A.I.M. de Groot

partnernaam :
voorletters :
geboortedatum :
geslacht (m/v) :
adres :
postcode / woonplaats :

aanvrager (verplicht om in te vullen)
naam zorgverlener :
AGB-code zorgverlener * :
instelling / afdeling :

Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)

AGB-code instelling * :
straat :
Voor algemene voorwaarden, aanvullende informatie betreffende
afname en diagnostiek zie vademecum.
www.medischemicrobiologie.nl

postcode / woonplaats :
telefoon / sein :
* zoals vermeld in Vektis (AGB-register)
AGB-code zorgverlener altijd in relatie met AGB-code werklocatie

klinische gegevens
Klinische gegevens zijn essentieel voor snelle en gerichte diagnostiek.
datum afname :

buitenlandse zorginstelling
land :
opname van / tot :

tijd afname :
antibiotica therapie
welke :
sinds :

overige relevante gegevens :

materiaal / diagnostiek
Bepaal de juiste diagnostiek op basis van schema op achterzijde en markeer selectievakje.
Markeer onderstaand selectievakje van het af te nemen materiaal.
standaard diagnostiek 1)
uitstrijk keel
uitstrijk neus
uitstrijk (peri-)anaal

Vermeld op alle materialen naam patiënt en locatie afname.
1)

gebruik voor iedere locatie een nieuwe eSwab
keelkweek: maak met één eSwab een uitstrijk van beide keelbogen links en rechts
neuskweek: maak met één eSwab, d.m.v. een rollende beweging over het neusslijmvlies, een
uitstrijk van beide neusgaten
(peri-)anaal kweek: maak met één eSwab, d.m.v. een rollende beweging, een uitstrijk van de
huid direct rond de anus (voor BRMO anaal)

2)

strijk of rol met één eSwab over het huiddefect (wond of eczeem), bij grote (open)wonden het
kweekmateriaal uit de diepte van de wond afnemen

3)

urine en sputum op dezelfde wijze en met dezelfde materialen afnemen en versturen zoals u
gewend bent

huiddefecten 2)
uitstrijk oppervlakkige wond
locatie:
uitstrijk diepe wond
locatie:

G033-E MMB-BRMO-2020 / 07

additionele diagnostiek 3)
urine (bij katheter in-situ of eerder
positief)
sputum (bij luchtweginfectie of eerder
positief)
anders
specificatie:

Van keel, neus en (peri-)anaal worden kweken afgenomen. Als de patiënt wonden en / of
eczeem heeft, worden ook deze plaatsen gekweekt, alsook exit sites van drains en / of externe
fixateurs. Is er tevens sprake van een urinekatheter, urineweg- en / of luchtweginfectie dan dient
er ook een urine en / of sputum voor kweek te worden ingestuurd.

Bloed, feces, urine of ander lichaamsmateriaal dat na het onderzoek overblijft, kan gebruikt worden voor kwaliteitscontroles of innovaties / verbeteringen van
de testen in ons laboratorium. Dit is noodzakelijk om goede diagnostiek te kunnen blijven bieden en geschiedt op anonieme wijze. Indien patiënt bezwaren
heeft tegen nader gebruik van lichaamsmateriaal dit vakje aankruisen.

Bewezen dragerschap van een BRMO
Drager BRMO
(anders dan
MRSA)

Specifieke BRMO:
VRE
ESBL:
CPE:
PRP
anders:

Niet behandeld voor
MRSA dragerschap

Drager MRSA
Behandeld voor MRSA
dragerschap

geen drie negatieve
kweken met tussenpoos
van 7 dagen

MRSA (categorie 1)

drie negatieve kweken
met tussenpoos van 7
dagen

MRSA (categorie 3)

Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)

Verdenking dragerschap BRMO

Onbeschermd
contact met
BRMO
(afgelopen 2
maanden)

Met MRSA positieve
patiënt binnen het zkhs
(kamergenoot)

Patiënt is onderdeel van
ringonderzoek

Met MRSA positieve
persoon buiten het zkhs

Met huisgenoten,
partners of verzorgers

Met MRSA positieve
medewerker in het
ziekenhuis

Patiënt is onderdeel van
ringonderzoek

Verbleef in zorginstel op
afd/ unit waar MRSA
epidemie heerst(te)
Contact met BRMO
(anders dan MRSA)

Verbleef zorginstel op
afd/ unit waar BRMO
epidemie heerst(te)

Opname is minder dan 2
maanden geleden

Verblijf was korter dan
24 uur

Specifieke BRMO:
VRE
ESBL:
CPE:
PRP
anders:
Patiënt heeft
risicofactoren
Patiënt heeft geen
risicofactoren

Buitenlandse
zorginstelling
Opname is langer dan 2
maanden geleden

Varkens,
vleeskalveren
of vleeskuikens

Nederlandse patiënt
onderging dialyse in het
buitenland
Gastdialysant vanuit
buitenland komt
dialyseren in het CWZ
Heeft contact met deze
bedrijfsmatig gehouden
levende dieren

MRSA (categorie 2) +
BRMO algemeen

Geen kweek

Verblijf was langer dan
24 uur

MRSA (categorie 2) +
BRMO algemeen

Patiënt heeft
risicofactoren

MRSA (categorie 3) +
BRMO algemeen

Patiënt heeft geen
risicofactoren

Dialyse

MRSA (categorie 2)

Contact met MRSA

Geen kweek

MRSA (categorie 3) +
BRMO algemeen
MRSA (categorie 2) +
BRMO algemeen

MRSA (categorie 2)

Woont op een bedrijf
waar deze dieren
worden gehouden

Adoptie

Kinderen die
geadopteerd zijn uit het
buitenland

MRSA (categorie 2) +
BRMO algemeen

Opvangcentrum voor
asielzoekers
(afgelopen 2
maanden)

Woont in een
opvangcentrum

MRSA (categorie 2) +
BRMO algemeen

www.medischemicrobiologie.nl

