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AFNAME HEMOCULTUREN 

indicatiestelling Wie?  
 Bij de patiënt met koorts (T° > 38.3°C), zelfs indien de patiënt reeds onder antibiotica staat. 

(opmerking: koorts tot 48u na starten van de antibiotica is normaal) 

 Bij de patiënt met een vermoeden van bacteriemie, vb. rillen, een onderkoelde patiënt met 
mogelijke aspiratie, een dialyse patiënt met lichte temperatuursverhoging.  

 Bij de patiënt met vermoeden van een transfusiereactie: afname van 2 koppels 
hemoculturen uit de transfusiezak  

Wanneer?  
 Bij de nieuw opgenomen patiënt worden hemoculturen afgenomen net vóór toediening van 

antibiotica. Uitzondering: in gevallen van meningitis waarbij antibiotica worden toegediend 
binnen de 30 minuten na aankomst in het ziekenhuis (meestal spoedgevallen) worden de 
kweken zo snel mogelijk na toedienen van de antibiotica genomen.  

 Bij patiënten onder antibiotica: op het moment van koortspiek.  

 Er zijn geen data die suggereren dat hemoculturen afnemen tijdens rilkoorts een grotere 
kans op positieve kweek geven.  

Hoeveel?  
 Neem bij volwassenen steeds 2 koppels af, telkens op een andere afnameplaats, om 

contaminatie te kunnen uitsluiten. De tijd tussen de afnames is niet kritisch, de plaats wel. 

 Met 2 koppels hemoculturen wordt de kans op positieve kweek bij bacteriëmie 90%, met 3 
koppels 99%.  

 > 3 koppels hemoculturen / 24 uur afnemen heeft geen zin, tenzij in specifieke klinische 
situaties (vb. bij low grade infections zoals endocarditis, osteomyelitis,…)  

 Opvolgculturen: 

 S. aureus sepsis: neem dagelijks 2 koppels af, tot 4 dagen na start van de therapie. 
Positieve controle kweken, zelfs bij een correcte antibiotische therapie, zijn geassocieerd 
met een diepe infectie. 

 Candidemie: neem dagelijks controle hemoculturen af, en dit tot negatieve culturen 
bekomen worden. Een candidemie dient behandeld te worden tot 14 dagen na de 
laatste positieve cultuur. 

Waar?  
 Per koppel op een verschillende afnameplaats (vb. via een arteriële katheter en een CVC, of 

via een arteriële katheter en een perifere afname).  

 Bij vermoeden van kathetersepsis (d.i. als CVC langer dan 5 dagen steekt en geen klinisch 
duidelijke infectiebron) dient via ALLE katheters 1 koppel hemoculturen afgenomen te 
worden, en bijkomend 1 koppel via perifere vene. Gelieve de afnameplaats ook op de 
aanvraag te noteren zodat evt. de DTTP (Differential Time To Positivity) kan worden bepaald.  

  

VOORKOM CONTAMINATIE van de HEMOCULTUURFLES! 

  

voorbereiding  Verifieer de vervaldatum van de flessen 

 Controleer de inhoud op eventuele contaminatie (troebeling, gasvorming, geelverkleuring 
van de bodem van de fles,…) 

 Verwijder het klepje van de fles en desinfecteer het septum met 70% alcohol. Laat 
opdrogen aan de lucht (30 sec). 
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staalafname  Afname via perifere vene: 
 Breng een knelband aan, palpeer de aanprikplaats, desinfecteer de huid met 70% 

alcohol of Hibitane in 70% alcohol, en laat 30 sec drogen.  
 Raak de aanprikplaats niet meer aan na ontsmetten. 

 Afname via katheter: 
 Desinfecteer de aanprikpoort van de katheter met 70% alcohol of Hibitane in 

70% alcohol en laat 30 sec drogen.  
 Afname van een waste-tube (serum) is NIET nodig! 
 Neem één koppel hemoculturen af via de katheter 
 Neem ook steeds één koppel af via perifere vene (zie hoger) 
 Hou de koppels bijeen en noteer op de flessen welke flessen via katheter / via 

perifere venapunctie werden afgenomen 

 Afname bij volwassenen: 
 Vul altijd eerst de aerobe fles, en dan de anaerobe fles 
 Neem ± 10 ml per fles af (zie gradatie streepjes op fles om de 5 ml) 

 maak vooraf met een stift een markering op 10 ml boven het 
vloeistofniveau 

 Markeer de flessen (vb. afname 1 en afname 2) zodat duidelijk is welke flessen 
een koppel vormen 

 Afname bij kinderen: 
 Neem 1-3 ml af in een pediatrische fles 

  

aandachtspunten  Gebruik een vlindernaald voor vacuümafname, en liever geen adapter 

 Hou de flessen steeds LAGER dan de aanprikplaats en RECHTOP, om terugvloei van 
milieu uit de flessen naar de patiënt te voorkomen. Observeer de afname. 

 De barcode van de fles moet volledig scanbaar blijven! Kleef het patiënt etiket dus niet 
over de barcode.  

 Ook de bodem van de fles moet VOLLEDIG vrij blijven (= detectie-plaats voor groei)  

   
 

 Breng de flessen onmiddellijk na afname naar het labo; in afwachting, bewaar de flessen 
na afname op kamertemperatuur en zeker NIET in de KOELKAST. 

 


