
Staalafname bij patiënten 
met COVID-19



BELANGRIJK

•Deze procedure geldt voor alle stalen die afgenomen worden bij patiënten met 
COVID-19 of een vermoeden hiervan.

Niet limitatieve lijst van stalen:
-Respiratoire stalen
-Bloednames
-Urine of stoelgang
-…



Buiten de kamer

• Stalen identificeren met patiëntensticker

• Recipiënt 1: voor nasopharyngeale wissers (type witte pot voor stoelgangbemonstering) 
klaarmaken met daarin op voorhand een plastic zakje opengeplooid over de rand van de 
pot.

• Recipiënt 2: voor andere labo-onderzoeken(type witte pot voor stoelgangbemonstering) 
klaarmaken met daarin op voorhand een plastic zakje opengeplooid over de rand van de 
pot. 

• Aparte plastic zakjes voorzien voor (twee) nasopharyngeale wissers + aanvraagformulier 
specifiek voor COVID-19 aanvraag en andere labo-onderzoeken.



Recipiënt (type witte pot voor 
stoelgangbemonstering) met een plastic zakje 
opengeplooid over de rand van de pot.

UZA-bestelnummer witte pot: 516014



Aanvraagformulieren (specifiek voor COVID-
19 of voor andere labo-onderzoeken)



In de kamer

• Recipiënt(en) en plastic zakjes met aanvraagformulieren 
meenemen in de kamer en in een “propere” vooraf bepaalde 
zone van de kamer (>2 meter verwijderd van de patiënt) 
bewaren en zo dicht mogelijk bij de deur

• Indien reeds recipiënten van een vorige staalafname 
aanwezig: buitenkant ontsmetten met Clinelldoek alvorens 
hierin een plastic zakje te plaatsen



In de kamer

• Staalafname bij de patiënt

• Handschoenen ontsmetten met Clinelldoek

• Stalen langs de buitenkant ontsmetten met Clinelldoek zonder de 
patiëntidentificatie te wissen (zie foto)

• Door middel van de Clinelldoek de stalen in het plastic zakje 
deponeren zonder deze met de handschoenen aan te raken (zie foto)



Stalen langs de buitenkant ontsmetten met 
Clinelldoek zonder de patiëntidentificatie te 
wissen



Door middel van de Clinelldoek de stalen in het 
plastic zakje deponeren zonder deze met de 
handschoenen aan te raken



In de kamer (2)

•Handschoenen en schort uitdoen en handontsmetting

•Plastic zakje sluiten zonder de binnenkant aan te 
raken (zie foto)

• Stalen verpakken in tweede plastic zakje

•Handontsmetting



Plastic zakje sluiten zonder de binnenkant aan 
te raken



Buiten de kamer

•Vervolg de uitkleedprocedure (spatschild en masker)
• spatbril in umonium + masker in blauwe afvalzak

•Handontsmetting met handalcohol



Transport stalen naar labo

• Breng het naar het labo. 

• Indien transport niet binnen het uur mogelijk is, stalen bewaren in de koelkast 
tot transport.

Stalen mogen verstuurd worden met het buizentransport.

• Belangrijke aandachtspunten: 
• stalen moeten dubbel verpakt zijn
• het aanvraag mag niet bij de staal zitten, maar wel in de aparte buitenste zak
• controleer dat de stalen goed gesloten zijn om lekkage te vermijden. 

Indien er een lekkage-incident gebeurt via het buizentransport, dan zal deze 
procedure terug stopgezet worden.


