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1. Bij welke klinische indicaties dienen

hemokulturen afgenomen te worden? 

2. Wat is de diagnostische sensitiviteit 

bij correcte hemokultuurafname?

3. Welk kultuurmedium? 

4. Hoeveel hemokulturen? 

5. Op welk tijdstip hemokulturen afnemen? 

6. Hoe contaminatie voorkomen? 

7. Hoe dient het transport van een

geïnoculeerde hemokultuurfles te verlopen? 



1. Bij welke klinische indicaties dienen 

hemokulturen afgenomen te worden? 

Klinische indicaties

(Severe) sepsis, septische shock
*

Infectieuze endocarditis, endovasculaire infecties

Katheter gerelateerde bacteriëmie

Infectieuze artritis

Osteomyelitis

VAP

FUO

Meningitis 

Ernstige huid- en weke delen infecties

Intra-abdominale infectie

* Cave!

-Gebruik van antipyretica

-Oudere patiënten vaak afebriel, vaak niet opvallende symptomen (vb. myalgie, vermoeidheid, malaise).



2. Diagnostische sensitiviteit bij correcte 

hemokultuurafname? (1)

• (Severe) sepsis & septische shock

– weinig gepubliceerd 



2. Diagnostische sensitiviteit bij correcte 

hemokultuurafname? (2)

• Infectieuze (exclusief fungale) endocarditis

– ± 70-95% 
Mandell's Principles and Practice of Infectious Diseases, 6th edition, October 2004.

• Katheter gerelateerde bacteriëmie

– ~ diagnostische methode

Safdar N. et al., Meta-analysis, Ann Intern Med. 2005;142:451-66.



2. Diagnostische sensitiviteit bij correcte 

hemokultuurafname? (3)

• Infectieuze artritis & osteomyelitis
– weinig gepubliceerd

– artritis:
• review*: 60%

– osteomyelitis
• UpToDate: 50% (volw.), 32 % (ped.)

• Meningitis
– 50-75%

• Ernstige huid- en weke delen infecties
– weinig gepubliceerd

– cellulitis, erysipelas (≤5%)

– pyomyositis (5-30%)

– -: sporen mogelijks niet het volledige spectrum van micro-

organismen op bij diepe huid-en weke delen infecties.
*Smith et al.,Clin Microbiol and Inf, 2006



2. Diagnostische sensitiviteit bij correcte 

hemokultuurafname? (4)

• Intra-abdominale infecties

– 30%

– +: etiologie vaak onthuld alvorens stalen van vermoedelijke

infectieplaats kunnen genomen worden.

– -: sporen mogelijks niet het volledige spectrum van micro-

organismen op. 

• Ventilator-associated pneumonia

– max. 25%



2. Diagnostische sensitiviteit bij correcte 

hemokultuurafname? (5)

• Community-acquired pneumonia, gehospitaliseerd, volwassen 
• Contra hemokultuurafname: 

– lage opbrengst (± 4-18%, volw.)

– zeldzaam positieve impact op patiëntenzorg

– onnodig verlengde opnames t.g.v. gecontamineerde hemokulturen 

• Pro hemokultuurafname:
– Δ AB-beleid => grote impact op patiëntzorg (~ individu)

– epidemiologie

– 2007 IDSA/ATS CAP consensus guideline & UpToDate:

– Mandell: 
• hemokulturen aanbevolen bij iedere CAP die hospitalisatie vereist.

Hemokultuurafname

Sterk aanbevolen Optioneel 

CAP + gehosp. + volw. +

- Invloed op AB-beleid 

-Vermoeden van hoge opbrengst

1) CAP + gehosp. + volw.  + 

- Invloed op AB-beleid 

-Vermoeden van hoge opbrengst

2) Out-patients

=gehospitaliseerde patiënten met severe CAP, met cavitaire infiltraten, leukopenie, asplenie, 
complement deficiënties, alcohol misbruik, chronische ernstige leveraandoeningen, ICU patiënten,
positieve pneumokokken urinaire antigentest of een pleurale effusie.



3. Welk hemokultuurmedium? (1)

• België: BACTEC & BacT/ALERT

• Anticoagulans: SPS
– meest effectief

– +: inhibitie fagocytose, complementcascade, …

– -: inhibitie groei van sommige micro-organismen

Francisella tularensis, Gardnerella vaginalis, Moraxella catarrhalis, Neisseria species,
Peptostreptococcus anaerobius, Haemophilus ducreyi, Capnocytophaga species en Streptobacillus 
moniliformis

• Antibiotica inhiberende additiva
– aan- of afwezig

– enkel aangewezen bij patiënten onder antibioticumtherapie? 

– -: kostprijs, interpretatie Gramkleuring, meer groei van contaminanten

SPS= natriumpolyanethole sulfonaat



3. Welk hemokultuurmedium? (2)

Type hemokultuurfles Bloed-medium ratio

BACTEC PLUS  (An)aerobic/F 1/2.5          (10ml/25ml)

BACTEC PEDS PLUS/F 3/20           (3ml/20ml)

Bact/Alert SN of SA 1/4             (10ml/40ml)

Bact/Alert FA 1/3             (10ml/30ml)

Bact/Alert FN 1/4             (10ml/40ml)

Bact/Alert PF 1/5             (4ml/20ml)

• Volwassenen – pediatrische flessen
‒ Bloed-medium ratio: 1/5-1/10

• [microbiële groei inhibitoren]  

• Hogere of lagere ratio =>    analytische sensitiviteit 

• commerciële media: >1/5 + substanties die inhibitoren binden & inactiveren.

• Cave: aanwezige vacuüm   in de tijd. 



4. Hoeveel hemokulturen afnemen? (1)

• Manuele & geautomatiseerde hemokultuursystemen:

“hoe hoger gekweekte bloedvolume, hoe beter de opbrengst " 

• Geautomatiseerde hemokultuursystemen: 

– 1,7-3,7% opbrengst   / additionele ml bloed

*Cockerill et al. Clin Inf Dis 2004;38:1724-30.



4. Hoeveel hemokulturen afnemen? (2)

Cumulatieve % gedetecteerde bacteriëmiën (excl. endocarditis) - manuel systeem:

99% bij een bloedvolume = 60ml.

Verklaringen: 1) Meer gebruik van breedspectrum antibiotica tijdens de studies met CMBCS. 

2) Verandering in de micro-organismen die BSI veroorzaken (vb. fungi)

1 hemokultuurset = 

onvoldoende!!! 
4 hemokultuursets/24h: 

anemie!



4. Hoeveel hemokulturen afnemen? (3)

• Standaard (excl. FUO & endovasculaire infecties)

– alle geraadpleegde bronnen: min. 2 - max. 3 hemokultuursets

– volwassen + ICU + i.v. verblijfskatheter: 3-4 hemokultuursets*

• Endocarditis/ andere endovasculaire infectie

– 9 bronnen: 3 hemokultuursets 

– 2 bronnen: 3 hemokultuursets, meer indien AB in voorafgaande 2w

– 1 bron: min. 2 hemokultuursets, 3-5 i.g.v. hartaandoening of kunstklep

• FUO

– geen uniform advies

*ACCCM/IDSA Guideline for evaluation of new fever in critically ill adult patients,2008 

Tekst in rood = advies gegeven in het IMZ 



5. Op welk tijdstip hemokulturen afnemen? (1)

VOOR opstarten van antibioticumtherapie 

OF

net VOOR toediening van een volgende dosis!



5. Op welk tijdstip hemokulturen afnemen? (2)

• Simultaan of met tijdsintervallen?

– geen goede studies

– geen eenduidige adviezen in literatuur

• Standaard (excl. endovasculaire infecties)

– CLSI, Isenbergh, guideline diagnose van sepsis*:

» simultaan/ binnen korte tijdspanne

– Murray, Cumitech, UpToDate, guideline management  severe sepsis** 

» Acuut septische, onstabiele patiënten: simultaan/ binnen korte tijdspanne

» Geen nood om direct antibioticumtherapie te starten/ wijzigen: tijdsinterval 

(duur verschilt tussen verschillende bronnen)

• Acute infectieuze endocarditis

– ¾ bronnen: binnen het uur

*Cohen et al., Crit Care Med 2004:32(11 Suppl): S466-494.

**Dellinger et al., Crit Care Med 2008;36(1):296-327.

Imeldaziekenhuis:

•Standaard (exclusief endovasculaire infecties)
-Guidelines met vergelijkbare agreescores (“rigour of development :90%” & “clariy and presentation:75%”)

-Situaties waar men opstarten van een antibioticumtherapie uitstelt = zeldzaam

-Streven naar eenvoud in staalafname-instructies

-=> simultaan of binnen een korte tijdspanne

•Acute infectieuze endocarditis
binnen het uur



• Subacute infectieuze endocarditis of andere endovasculaire infecties
– tijdsinterval 

– duur verschilt tussen de verschillende bronnen

– Major Dukes criteria:
» “tenminste 2 positieve hemokulturen, met typische micro-organismen voor infectieuze 

endocarditis, meer dan 12h gespreid van elkaar afgenomen”

» “3 of 4 positieve hemokulturen, met typische micro-organismen voor infectieuze 
endocarditis, gespreid afgenomen met een tijdsinterval van 1 uur tussen de eerste en 
de laatste hemokultuur”

5. Op welk tijdstip hemokulturen afnemen? (3) 

Imeldaziekenhuis:

“Neem het aanbevolen aantal hemokultuursets gespreid af binnen de 24h met 

een tijdsinterval van 

-1 uur tussen de eerste en de laatste hemokultuurset

OF

-minimum 12h, zo enkel 2 hemokultuursets kunnen afgenomen worden.”



6. Hoe contaminatie voorkomen? (1)

Aanbevolen technieken 

Katheters vermijden.

Ontsmetting septum van hemokultuurfles.

Vermijd plaatsen waar veel huidflora voorkomt of de huid niet meer intact of geïnfecteerd is.

Reiniging  ??? en ontsmetting van prikplaats.

Prikplaats na ontsmetting enkel met steriele handschoen of een ontsmette vinger palperen.

Flebotomieteam.

Commercieel afnamesysteem.

Technieken om contaminatie te minimaliseren bij bloedafname opnemen in staalafname-

instructie, toelichten en toepassen.

Hemokultuur-contaminatiepercentage bepalen, rapporteren en indien nodig opleiding 

verzorgen voor betrokken personeel. 



6. Hoe contaminatie voorkomen? (2)

• Welk ontsmettingsmiddel? 
Chloorhexidine digluconaat, joodtinctuur of povidone jood?

– Vergelijkende studies: 
• Contaminatie: joodtinctuur / 0,5% chloorhexidine digluconaat < povidone jood. 

• !Niet in studies waar hemokulturen werden afgenomen door een flebotomie-team.  

=> niet respecteren van contacttijd of  verschil in efficaciteit?

– Nadelen van joodpreparaten:
• Niet bij kinderen < 30m 

• Allergische reactie => na venapunctie verwijderen van huid met alcohol.

Aard van ontsmettingsmiddel Contacttijd (sec)

Jodoforen ( iso-Betadine Hydroalcoholische Oplossing©, Braunol©) 90-120 

Joodtinctuur (alcoholische oplossing 1 of 2% ) 30 

0,5%/2% Chloorhexidine digluconaat in 70% alcohol ( Hibitane®, Hibisol®) 30 

70% Isopropylalcohol 30-60 



6. Hoe contaminatie voorkomen? (3)

‒ Chloorhexidine digluconaat:
• CLSI, Isenbergh, Cumitech: niet bij kinderen < 2 m

• Bijsluiter Hibitane® &Hibisol®: niet vermeld bij contra- indicaties

• Studies “toxiciteit van neonatale huidontsmetting met chloorhexidine”: geen

• Clinical Pharmacist, IMZ: geen contra-indicaties gevonden  

Imeldaziekenhuis:

Huid voor venapunctie ontsmetten met 0,5% chloorhexidine digluconaat in 70% 

isopropylalcohol (inclusief pediatrische patiënten). 



6. Hoe contaminatie voorkomen? (4)

• Septum hemokultuurfles ontsmetten vóór te doorprikken?

– Updated review of Blood Culture Contamination (Clin Micro Reviews „06):

• Ja  niet steriel

• Neen  steriel, d.w. z.bedekt met kapsel dat voor inoculatie dient 

verwijderd te worden.

vb. pastieken flip-top omgeven door verhard omhulsel (BACTEC & BacT/ALERT)

– Bijsluiters BacT/ALERT & BACTEC flesjes

• Ja, met alcohol(ische oplossing)

• Niet met joodpreparaten (BACTEC)

Imeldaziekenhuis:

Septum ontsmetten met 0,5% chloorhexidine digluconaat in 70% isopropylalcohol

(cfr. ziekenhuisinstructie voor i.v. toediening medicatie)



7. Transport? 
geïnoculeerde hemokultuurfles CMBCS in klinisch laboratorium 

• Transporttijd & -temperatuur:

– Intuïtief: 

• vertraging => sensitiviteit &/of detectiesnelheid 

– Studies: 

• gering

• in vitro

• klein # micro-organismen

• hoog # CFU/hemokultuurfles

=> ruimte voor goed opgezette studies

– CLSI,Cumitech, Isenbergh, Murray: 

• Tk

• diepvries/koelkast

• max.2-4h



7. Transport? 
geïnoculeerde hemokultuurfles CMBCS in klinisch laboratorium 

‒ bioMérieux:

• Tk

• micro-organismen in lag-fase van hun groei  houden (CO2 in log-fase wordt gemeten)

• Transporttijd: zo snel mogelijk, geen max., wel visuele controle vóór plaatsing in CMBCS

‒ BD:

• Transporttijd: zo snel mogelijk, niet langer als (cfr. Tabel)



7. Transport? 
geïnoculeerde hemokultuurfles CMBCS in klinisch laboratorium 

• Transportmateriaal: 

– CLSI:

• In 2 waterdichte, zeer goed afsluitbare systemen

• Direct contact tussen aanvraagformulier en hemokultuurflessen

• Andere stalen mee in transportbuis

– Isenbergh:

• Niet breekbaar

• BacT/ALERT plastieken hemokultuurflesjes

– Cumitech:

• “in de hand” transport, wanneer breekbaar!

• Transport door pneumatisch buizensysteem testen.

Imeldaziekenhuis:
Plastieken BacT/ALERT hemokultuurflessen

•breken niet  wanneer  deze op de grond vallen

•breken niet  wanneer deze getransporteerd worden door pneumatisch buizensysteem

goed afsluitbare plastieken zak, met hierin één HK-set, in 2e goed 

afsluitbare plastieken zak steken met daarin het aanvraagformulier.

“In de hand” transport                &                     via pneumatisch buizensysteem toegelaten

In transportbuis:enkel aanvraagformulier + goed afsluitbare

plastieken zak met hierin één HK-set. 



Kwaliteitscontrole op de pre-analytische

fase van hemokulturen

• Key performance indicatoren (KPI)

1. De geschiktheid van het aanvragen van hemokulturen.
– % true positive hemokulturen

– # afgenomen hemokulturen/ 1000 patiëntdagen

2. De aseptische collectie van hemokulturen.
– % gecontamineerde hemokulturen

3. De compliance met richtlijnen over

a) het af te nemen bloedvolume per hemokultuurfles.
– % ondervulde en overvulde hemokultuurflessen

b) het af te nemen aantal hemokultuurflessen.
– % patiënten (exclusief neonaten en kinderen) bij wie slecht één hemokultuur werd afgenomen.

– …

c) transporttijd.
– % hemokulturen met overschreden transporttijd

d) afname van een perifere hemokultuur indien bloed wordt genomen via

een intravasculaire toegang.
– % hemokulturen afgenomen via een intravasculaire toegang niet vergezeld van een perifeer 

afgenomen hemokultuur
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Grafiek B.1: Percentage true positive hemokulturen,       
perifeer afgenomen bij volwassen patiënten, in 2008, in 5 
ziekenhuizen in Vlaanderen. Streefwaarde= 5-15%*.

IMZ, Bonheiden
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* Clinical Microbiology Procedures Handbook, 2007. 

Cumitech 1C, Blood Cultures IV, 2005. 
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Grafiek B.2: Aantal afgenomen hemokulturen/1000 patiëntdagen,       
in 2008, in 5 verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen. 
Streefwaarde=103-188*. Nationaal gemiddelde voor België in 
2007=37,3**.

IMZ, Bonheiden
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ZH 2

ZH 3

ZH 4



3,41 2,27 3,80 5,30 5,46

0

10

20

30

40

50

P
e
rc

e
n

ta
g

e
 g

e
c
o

n
ta

li
n

e
e
rd

e
h

e
m

o
k

u
lt

u
re

n
 (

%
)

Ziekenhuizen

Grafiek B.3: Het percentage gecontamineerde hemokulturen, 
perifeer afgenomen bij volwassen patiënten, in 2008, in 5 
ziekenhuizen in Vlaanderen. Streefwaarde ≤3%*.
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Grafiek B.4: Het percentage overvulde hemokultuurflessen, 
afgenomen in een tijdspanne van 3 weken, in 4 ziekenhuizen in 
Vlaanderen. Streefwaarde= niet beschreven in de literatuur.
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Grafiek B.5: Het percentage ondervulde hemokultuurflessen, 
afgenomen in een tijdspanne van 3 weken, in 4 ziekenhuizen in 
Vlaanderen. Streefwaarde= niet beschreven in de literatuur.
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TO DO’S in IMZ

• De laboratoriumgids up to date brengen.

• Aanpassen staalafname-instructie voor hemolkulturen.

• Personeel inlichten en opleiden betreffende aanpassingen in de staalafname-

instructie voor hemokulturen. 

• KPI‟s implementeren, opvolgen en op basis van deze maatregelen 

(vb.opleiding) treffen.  

• Toepassen van staalrejectiecriteria.

• Nagaan of prikplaats alvorens deze te ontsmetten, dient gereinigd te worden.

• Navraag doen in andere ziekenhuizen naar de duur van de incubatieperiode 

van hemokultuurflessen, bij vermoeden van endocarditis. 

4 andere ziekenhuizen in Vlaanderen:

•Geen reiniging van de huid alvorens deze te ontsmetten.

•Incubatieperiode van media bij vermoeden van endocarditis= 5 dagen 



Take home message(s)

Verschillende indicaties

Diagnostische sensitiviteit ~ indicatie

Standaard: min. 2 -max. 3 HK-sets afnemen

VOOR toediening AB

Standaard: simultaan of binnen korte tijdsperiode

a.d.h.v. KPI

Toepassen





6. Hoe contaminatie voorkomen? (5)


