VSV Oost Achterhoek
Titel
Rectovaginale kweek afnemen

Specialisme

Obstetrie en gynaecologie

Soort document
Instructie bij het VSV-protocol betreffende preventie en behandeling van early-onset neonatale
infecties (GBS).

Indicaties
-

Dreigende vroeggeboorte.
Gebroken vliezen zonder weeënactiviteit (PROM). Het vaststellen van de GBS-status bij
een zwangerschapsduur >37 weken en PROM gebeurt na 24 uur.

Overweeg in overleg met de zwangere het vaststellen van de GBS-status d.m.v. het afnemen
van een rectovaginale kweek bij een zwangerschapsduur van 35 – 37 weken indien:
- Er sprake is van een GBS-kolonisatie tijdens een voorgaande zwangerschap of in de
algemene voorgeschiedenis.
- Een eerder kind is behandeld met een klinisch beeld van early-onset neonatale sepsis/
meningitis zonder bekende verwekker waarbij sprake was van noodzaak tot
kunstmatige beademing en/ of circulatoire ondersteuning.

Benodigd materiaal
-

eSwab
Onderlegger
Onsteriele handschoenen
Patiënten etiketten (2x)
Aanvraagformulier (2x)

Werkwijze

1. Bereidt de patiënte voor op het uit te voeren onderzoek.
2. Neem het wattenstaafje uit de verpakking tussen duim en wijsvinger. Let op: houd het
buisje rechtop zodat geen vloeistof uit
het buisje wordt gemorst.
3. Breng het wattenstaafje 2 cm in de
vagina en roteer voorzichtig langs de
vaginale wand gedurende 5 seconden.
4. Breng vervolgens hetzelfde wattenstaafje
tot net voorbij de anale sfincter en roteer
voorzichtig gedurende 5 seconden.
5. Plaats het wattenstaafje met het
wattenuiteinde in de vloeistof in het

buisje. Breek het staafje af bij de breuklijn.
6. Plak het patiënten etiket op het buisje. Vergewis je van de juiste patiënte. Vul het
aanvraagformulier 2x in. Vink aan: algemeen bacteriologisch en specifieke aanvraag: GBS
en onderzoeksmateriaal: rectovaginaal. Vul bij bijzonderheden in dat het een zwangere
betreft. Voeg de aanvraagformulieren bij in het bewaarzakje.
7. Kliniek: breng de kweek zo spoedig mogelijk naar het lab (Labmicta depot) en leg deze in de
koeling. Plak het 2e etiket in de daarvoor bestemde klapper.
Verloskundigen- en huisartsenpraktijk: de logistieke afhandeling van de verzending van de
kweek verschilt per praktijk. De praktijken zijn op de hoogte van de praktische uitvoering
hiervan.
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