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STAALAFNAME BOVENSTE LUCHTWEGEN 

Contaminatie van het staal met commensale flora uit de oropharynx dient tot een minimum beperkt te worden 
door een goede voorbereiding, informatie en bijstand aan de patiënt tijdens de staalafname. 

  

MOND 

voorbereiding  Laat de patiënt de mond goed spoelen en de keel gorgelen met water.  

 Tanden poetsen of spoelen met mondwater wordt afgeraden omdat chemische 
stoffen een bacteriële inhibitie kunnen veroorzaken. 

 Indien de patiënt niet bewust is, reinig mondholte voor staalafname. 

staalafname  Na voorbereiding, wisser selectief het letsel.  

aandachtspunten  Specificeer de reden voor afname.  
Gezien in de mond normaal een bacteriële flora aanwezig is, is cultuur enkel nuttig 
in bijzondere omstandigheden. 

  

NEUS 

staalafname  Snuit de neus, en verwijder overtollig mucus en slijm.  

 Controleer de neusgaten op eventuele obstructies. 

 Wisser vervolgens het neusslijmvlies, of selectief het letsel.  
o Voor MRSA: wisser het vestibulum nasi (beide neusgaten). 

Neem tevens een staal van keel en perineum. 
o Voor andere cultuur: staalafname minimaal 1 cm in de neus. 
o Indien letsel zichtbaar, neem staal t.h.v. de voortschrijdende wondrand. 

  

NASOPHARYNX 

toepassing  Opsporen van virale nucleïnezuren (Influenza A/B, SARS-CoV-2) en virale 
antigenen (RSV) 

 Respiratoir panel (in-huis) 

 Opsporen Bordetella pertussis 

Gewone bacteriële kweek is niet geïndiceerd! 

staalafname  Nasopharyngeale wisser: 
o Verwijder de neussecreties en controleer de neusgaten op eventuele 

obstructies. 
o Breng een fijne en flexibele wisser horizontaal in, op de bodem van de neus. 
o Breng de wisser in tot een vooraf bepaalde diepte, namelijk ½ van de afstand 

van de neusvleugel tot aan de oorlel (iets minder bij kinderen) 
o Draai rond, wacht enkele seconden en trek de wisser terug. 
o Zie ook http://www.copanusa.com/index.php/education/videos/ 

 Nasopharyngeaal aspiraat: 
o Zie http://www.copanusa.com/index.php/education/videos/ 

  

SINUS 

staalafname  Een punctie aspiraat is de enige correcte staalafname voor sinusitis.  
Dit is een invasieve procedure, die uitgevoerd wordt door een ervaren NKO arts.  

http://www.copanusa.com/index.php/education/videos/
http://www.copanusa.com/index.php/education/videos/
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Een alternatief is de endoscopisch geleide aspiratie van de sinusholte, eveneens 
uitgevoerd door een NKO arts. 

aandachtspunten  Stalen van de neus of nasopharynx zijn niet representatief voor het opsporen van 
sinus pathogenen omwille van de contaminatie met commensale flora. 

  

KEEL 

staalafname  Druk de tong naar beneden met een tongspatel en wisser t.h.v. de ontstoken 
amandelen of keelweefsel. 

 Probeer de tong, wangen en tanden niet aan te raken met de wisser, om 
bijbesmetting met orale bacteriën te voorkomen. 

  

OOR 

staalafname  Buitenoor en gehoorgang:  
o Verwijder contaminerende secreties met een wisser bevochtigd in fysiologisch 

water. 
o Wisser vervolgens t.h.v. het letsel. 

 Middenoor:  
o Bij geperforeerd trommelvlies: reinig de uitwendige gehoorgang en neem dan 

een (fijne) wisser van de secreties. Vermijd hierbij zoveel mogelijk contaminatie 
t.h.v. de gehoorgang.  

o Bij niet geperforeerd trommelvlies: punctie door NKO specialist 

 


