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STAALAFNAME WONDVOCHT / ETTER 

toepassing Staalafname van wonden voor microbiologische analyse moet geïndiceerd zijn:  

 tekenen van infectie lokaal (etter, roodheid, pijn, zwelling, lymfangitis, ...) of slechte 
wondheling 

 al dan niet gepaard met systemische tekenen van infectie (koorts) 

 diabetische voet 

voorbereiding De meeste wonden zijn gecontamineerd of gekoloniseerd met bacteriën uit de omgeving, zelfs 
met anaeroben, die niet noodzakelijk verantwoordelijk zijn voor de wondinfectie. 
Daarom dienen voorafgaand aan de staalafname: 

o open wonden gereinigd (niet gedesinfecteerd) te worden. 
o necrotische wonden gedebrideerd te worden 
o intacte huid gedesinfecteerd te worden (voor punctie of biopsie) 

Werkwijze 

 Reinig de wond zorgvuldig met steriel fysiologisch water. 

 Debridering: verwijder necrotisch weefsel en oppervlakkig exsudaat (decubituswonden 
mogen door competente verpleegkundigen gedebrideerd worden, andere dienen door een 
arts uitgevoerd te worden).  

 Spoel de wonde na met steriel fysiologisch water 

 In geval van intacte huid, zoals bij abces, cyste,… : desinfecteer de huid met 70% alcohol 

  

WISSER (E-SWAB) 
 toepassing Open oppervlakkige wonden, cellulitis 

staalafname  Rol, na voorbereidende reiniging, de wisser onder lichte druk over het 
gereinigde oppervlak, in zigzag, gedurende ±30 sec. Wisser minimaal 1 cm². 

 Raak de wondranden en de wondomgeving niet aan met de wisser, om 
bijbesmetting te voorkomen. 

 Bij chronische wonden dient de wisser aan de binnenzijde van de 
wondranden afgenomen te worden.  

   

PUNCTIE 
 toepassing Diepe, etterende wonde, abces, cellulitis, cyste. 

Decubituswond, diabetische voetwonde, andere chronische wonde 

staalafname  Aspireer, na voorbereidende reiniging, met steriele naald en spuit zoveel 
vocht als mogelijk uit de diepte van de wonde of abces of cyste. 

 Verwijder onmiddellijk de overtollige lucht uit de spuit, verwijder de naald en 
sluit de spuit af met een stopje (belangrijk voor cultuur van anaeroben). 

   

BIOPSIE 
 toepassing Decubituswonde, diabetische voetwonde, andere chronische wonde 

staalafname  Neem, na voorbereidende reiniging, een stukje weefsel met een steriel 
pincet vast, en knip dit los met schaar of bistouri.  

 Kleine biopten:  
Plaats het biopt op aseptische wijze in een tube met transportmedium       
(vb. tube van roze E-swab). Noteer duidelijk dat het over een biopt gaat, en 
steek geen wisser in de tube.  
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 Grote biopten:  
Breng het biopt over in een steriel potje. Vul het potje met steriel 
fysiologisch water, tot het biopt onder staat, en niet kan uitdrogen. 

 


