patiënt (verplicht om in te vullen)
BSN nummer :
patiëntnummer :
naam :

Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid
Medische Microbiologie en Infectieziekten C70
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
024 - 365 75 15

voorletters :

Artsen - microbioloog

postcode / woonplaats :

Chef de clinique
Moleculair bioloog

drs. J. Berkhout
dr. C.F.M. van der Donk
dr. J.F.G.M. Meis
dr. B. Mulder
dr. M. Nabuurs-Franssen
drs. D.S.J.M. van der Vegt
dr. M.J.D. Dautzenberg
dr. A.I.M. de Groot

geboortedatum :
geslacht (m / v) :
adres :

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

Voor algemene voorwaarden, aanvullende informatie
betreffende afname en diagnostiek zie vademecum.
www.medischemicrobiologie.nl

AGB-code instelling * :
straat :
postcode / woonplaats :
telefoon / sein :

* zoals vermeld in Vektis (AGB-register)

BRMO / MRSA inventarisatie

AGB-code zorgverlener altijd in relatie met AGB-code werklocatie

klinische gegevens
klinische gegevens zijn essentieel voor snelle en gerichte diagnostiek
datum afname :
tijd afname :
eerste ziektedag :
overige relevante gegevens :

verblijf in het buitenland
land :
terug sinds :
buitenlands ziekenhuis of andere zorginstelling
immuungecompromitteerd
ten gevolge van :
gravida
aantal weken :
antibiotica / antivirale therapie
welke :
sinds :

Bepaal de juiste diagnostiek op basis van onderstaande klinische gegevens (A, B of C) en markeer selectievakje.
Markeer op achterzijde het selectievakje van het af te nemen materiaal in juiste kolom.

verdenking dragerschap BRMO

G033-D MMB-BRMO-2022 / 08

buitenlandse zorginstelling (C)
land :
opname van / tot :
recent verblijf in een zorginstelling met een BRMO-probleem (A)
recent verblijf in een zorginstelling met een MRSA-probleem (B)
onbeschermd contact met positieve BRMO of MRSA persoon / personen (A,B of C)
adoptie, korter dan één jaar in Nederland (C)
recent verblijf in asielzoekerscentrum (C)
dialysant buitenland (C)
contact cq. wonend op bedrijf met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (B)

bewezen dragerschap van een BRMO
patiënt is bekend drager van een MRSA (B)
patiënt in behandeling voor dekolonisatie MRSA (B)
patiënt is bekend drager van een BRMO anders dan MRSA (A)
namelijk :

Indien patiënt bezwaar heeft tegen nader gebruik van geanonimiseerd lichaamsmateriaal voor kwaliteitscontroles , innovaties
of verbeteringen van testen, dit vakje aankruisen .

materiaal / diagnostiek
(A)

(B)

BRMO
MRSA
(C)

standaard diagnostiek 1)
uitstrijk keel en (peri-)anaal
uitstrijk keel, neus en (peri-)anaal

.)

.)

.)

huiddefecten 2)

.)

kolom

BRMO

MRSA

.
.

uitstrijk oppervlakkige wond
locatie :
uitstrijk diepe wond
locatie :
additionele diagnostiek 3)
urine (katheter in situ of eerder positief)
sputum (luchtweginfectie of eerder positief)

.

.
.

.)

.
.)

.

.

.

.

.

.

.)

.)

.
.

.)

.
.

.
.

Instructie afname, vermeld op alle materialen naam patiënt, geboortedatum en locatie afname.
1) gebruik voor iedere locatie een nieuwe swab
keelkweek: maak met één swab een uitstrijk van beide keelbogen links en rechts
neuskweek: maak met één swab, d.m.v. een rollende beweging over het neusslijmvlies, een uitstrijk van beide neusgaten
(peri-)anaal kweek: maak met één swab, d.m.v. een rollende beweging, een uitstrijk van de huid direct rond de anus (voor BRMO anaal)
2) strijk of rol met één swab 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

BRMO / MRSA inventarisatie

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.
BRMO / MRSA inventarisatiekweken zijn nodig in de volgende gevallen.
Buitenlandse zorginstelling
 Patiënt verbleef in de afgelopen 2 maanden langer dan 24 uur in een buitenlandse zorginstelling.
 Patiënt heeft risicofactoren als een persisterende huidleasie, een drain, een katheter, een fixateur, een chronische lucht- of urineweginfectie
aansluitend aan opname in een buitenlandse zorginstelling ongeacht de opnameduur en tijd in het verleden.
Contact met positieve BRMO of MRSA persoon / personen
 Patiënt verbleef in de afgelopen 2 maanden in een andere NL zorginstelling op een afdeling waar een BRMO of MRSA-epidemie
heerst(e).
 Patiënt heeft partners of huisgenoten met BRMO of MRSA.
 Patiënt is verzorgende van BRMO of MRSA positieve persoon / personen en heeft deze zonder isolatiemaatregelen verpleegd.
Dialysepatiënten
 Buitenlandse gastdialysant die gedialyseerd gaat worden op een dialyseafdeling in NL.
 Dialysant die de afgelopen 2 maanden is gehaemodialyseerd in een buitenlandse zorginstelling.
Adoptie
 Patiënt is geadopteerd uit het buitenland en korter dan één jaar in Nederland (overleg met arts-microbioloog gewenst).
Recent verblijf in asielzoekerscentrum
 Patiënt verbleef in de afgelopen 2 maanden in een asielzoekerscentrum.
 Patiënt werkte in de afgelopen 2 maanden in een asielzoekerscentrum en heeft zorgcontact.
Contact cq. wonend op bedrijf levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens
 Patiënt had minder dan 2 maanden geleden beroepsmatig contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.
Patiënt in behandeling voor dekolonisatie MRSA
 Behandeling loopt nog of er zijn nog geen drie opeenvolgende negatieve kweken op MRSA met tussenpozen van 5 dagen.
Ziekenhuisopname.
Als de patiënt voor opname in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis of de St. Maartenskliniek een afspraak heeft, dan heeft het de voorkeur de
inventarisatiekweken in de huisartsenpraktijk te laten afnemen minimaal één week voor de afspraak. Is uitstel medisch onverantwoord, dan verzoeken wij u bij de doorverwijzing aan de desbetreffende afdeling te laten weten dat de patiënt voldoet aan een of meerdere van de bovengenoemde criteria.
Indien de uitslagen van de kweken negatief zijn (betreft dit een dekolonisatie dan mag de patiënt nog niet als negatief worden gezien), kan de
afspraak zonder verdere voorzorgsmaatregelen plaatsvinden. Is de patiënt BRMO of MRSA positief dan zullen er tijdens de afspraak / opname
extra voorzorgsmaatregelen getroffen worden.
Voor meer informatie unit infectiepreventie CWZ 024 - 366 81 67

Materiaal inleveren / bloedafname
grijze envelop :
rode envelop :
afgiftepunten :

direct op de post (CWZ MMB C70, antwoordnummer 2203, 6500 WC Nijmegen) of afgeven bij een van de afgiftepunten
inleveren nog dezelfde dag bij de aanvrager van de diagnostiek of afgeven bij een van de afgiftepunten
► CWZ hoofdgebouw, Weg door Jonkerbos 100, 6532 SZ Nijmegen, 024 - 365 76 57
- poli bloedafname B82
- medische microbiologie C70 (buiten openingstijden in brievenbus bij afgifteloket)
► CWZ polikliniek Jonkerbosch, Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CL Nijmegen, 024 - 365 76 57
► CWZ Waalsprong, Carbatinastraat 3, 6515 GM Nijmegen, 024 - 365 70 80
► CWZ Druten, Kerkenland 3, 6651 KN Druten, 024 - 365 75 90 (tot uiterlijk 11:00 uur)
► CWZ prikposten (overzicht actuele prikposten en openingstijden www.cwz.nl)
Als verzending niet direct mogelijk is moet de envelop tot aan verzending in de koelkast bewaard worden. Het monster dient binnen 24 - 48 uur
na afname op het laboratorium aanwezig te zijn.
Bepalingen kunnen in samenwerking met een ander laboratorium worden verricht. Voor actuele informatie en samenstelling
panels zie vademecum.

www.medischemicrobiologie.nl

