Draaiboek

infectieBeleid

in Vlaamse Woonzorgcentra (WZC)
De online versie van het draaiboek, de bijlagen en de verdere aanpassingen worden gratis ter beschikking
gesteld op www.zorginfecties.be. De woonzorgcentra zijn vrij om het draaiboek en de bijlagen in te passen
binnen de eigen werking van de ouderenvoorziening.

Corrigendum bij
Van Houtte, T., Claesen, B., Haenen, R., Schuermans, A., Beke, A., & De Lepeleire, J. (2012).
Draaiboek infectiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra (WZC). Brussel/Leuven: ACHG – VAZG – ACCO.

Nieuwe woordkeuze van toepassing voor het hele draaiboek
De begrippen ‘patiënt’, ‘diabetespatiënt’ en ‘aidspatiënt’ worden vervangen door ‘bewoner’, ‘bewoner met
diabetes’ en ‘bewoner met aids’ (p. 5, 11, 50, 67, 69, 125, 140, 226, 318, 176).
De begrippen ‘instelling(en)’, ‘rust- en verzorgingstehuis (RVT)’, ‘rustoord voor bejaarden ( ROB)’ of samenstellingen ervan ‘RVT/ROB’ worden vervangen door ‘woonzorgcentrum’ of ‘woonzorgcentra’.
Woonzorgcentrum wordt als nieuw begrip gebruikt na invoering van het woonzorgdecreet van 13 maart
2009. (p. 122, 124, 125).
Het begrip ‘rusthuiskoepel(s)’ wordt vervangen door ‘koepel(s) van de woonzorgcentra’.
Het begrip ‘rusthuispersoneel’ wordt vervangen door ‘personeel van het woonzorgcentrum’.
Het begrip ‘rusthuissector’ wordt vervangen door ‘ouderenzorg’.
Het begrip ‘RVT-formularium’ wordt vervangen door ‘WZC-formularium’ te raadplegen via
www.farmaka.be.
Het ‘Agentschap Zorg en Gezondheid’ wordt vervangen door ‘Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid’ (p. 115).
‘Cra’ wordt vervangen door ‘CRA’ (p. 70, 122).
‘Toezicht Volksgezondheid provincie’ vervangen door ‘Toezicht Volksgezondheid’ (p. 253).
‘Vlaamse Gezondheidsinspectie’ vervangen door ‘Toezicht Volksgezondheid (p. 315, 317).
‘Campagne Handhygiëne in WZC (Agentschap Zorg en Gezondheid)’ vervangen door ‘Campagne
Handhygiëne voor WZC (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid)’ (p. 317).
‘administratie Zorg en Gezondheid’ vervangen door ‘Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid’.
(p. 314).
p. 7

WZC = woonzorgcentrum = ‘term voor rusthuis, woon-zorgcentrum met RVT- (rust- en
verzorgingstehuis) en ROB (rustoord voor bejaarden)-bedden’ te vervangen door: ‘is een
voorziening die bestaat uit een of meer gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar,
onder welke benaming ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder, die er permanent verblijven,
in een thuisvervangend milieu huisvesting en ouderenzorg wordt aangeboden.’ (art. 37,
woonzorgdecreet van 13 maart 2009).

p. 7

Toe te voegen begrip ‘ouderenvoorziening: een dagverzorgingscentrum, een centrum voor kortverblijf, een groep van assistentiewoningen of een woonzorgcentrum’.

p.120

‘naam en identificatie van de ‘patiënt’ aanvullen met ‘patiënt/bewoner’, ‘ambulante patiënt’ vervangen door ‘ambulante patiënt/bewoner’ en ‘onze instelling’ vervangen door ‘ons ziekenhuis’.

p. 122

‘(Roep)naam en geboortedatum van de patiënt’ vervangen door ‘Voornaam, naam en geboortedatum van de bewoner/patiënt’, ‘Patiënt’ is gehuwd … vervangen door ‘Patiënt/bewoner’.
Aan ‘laatste gekende datum van opname’, ‘in het ziekenhuis’ toevoegen.

p. 124

verwachtingen van de ‘patiënt’ vervangen door ‘patiënt/bewoner’.

Hoofdstuk 2. Algemene maatregelen
p. 16

Volgende zin aan de laatste alinea toe te voegen: ‘De toename van bijzonder-resistente microorganismen vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en leidt voor een aantal
bacteriën tot een behandelingsimpasse. Correct antibioticagebruik volgens richtlijnen is daarom
aanbevolen.”

p. 20

derde alinea, ‘korte nagels zonder nagellak’ toe te voegen ‘korte, propere nagels zonder nagellak’.

p. 20

2.2.1. Handhygiëne, tweede alinea: ‘door de zorgverstrekker’ wordt vervangen door ‘alle personeelsleden van het WZC, de bewoners en de bezoekers’.

p. 34

2.2.2 Persoonlijke hygiëne – hoesthygiëne – nieshygiëne, alinea twee: “Ringen, armbanden en
een polsuurwerk worden niet toegelaten, ook lange oorbellen en lange halskettingen zijn ‘niet
wenselijk’. Vervangen door ‘niet toegelaten’
Alinea drie: ‘Tijdens de lichamelijke verzorging draagt men – bij voorkeur – beroepskledij met
korte mouwen.’ ‘Bij voorkeur’ weglaten.

p. 42

Bij high touch-oppervlakken toe te voegen: tafelblad, nachtkastje, zetel, wc-doorspoelknop, kranen
Bij minimal touch-oppervlakken te schrappen: tafelblad, nachtkastje, zetel.

p. 46

toe te voegen aan de titel: extra aandachtspunten voor onderhoudspersoneel: ‘handhygiëne en
werkkledij’
De laatste alinea ‘Bij bewoners in isolatie wordt het dragen van beschermende kledij …’ volledig
weglaten en toevoegen aan hoofdstuk 3. Bijkomende maatregelen.

p. 52

Kappers, pedicure en manicure, tweede puntje: aan deze zin toevoegen ‘tussen elke bewoner’.
In de kader bij pedicure en manicure, eerste puntje, ook toevoegen ‘tussen elke bewoner’.

p. 83

2.6 Verwittigingsdiagram bij infectieziekten met besmettingsgevaar, ‘Gezondheidsinspectie’ vervangen door ‘Toezicht Volksgezondheid’ en ‘Eetwareninspectie’ vervangen door het ‘FAVV’.

p. 84

stap 2. Opvolging: verander ‘meer dan twee nieuwe gevallen’ door ‘bij twee of meer gevallen’.

p. 85

stap 2. Opvolging: ‘meer dan twee nieuwe gevallen’ door ‘bij twee of meer gevallen’.

Hoofdstuk 4. Vaccinaties
p. 256

Alinea 2, het woord ‘extreem’ wordt weg gelaten.

p. 222

Het vaccinatieschema tegen Klem (Tetanus) – kroep – kinkhoest en Klem (Tetanus) – kroep wordt
als volgt aangepast:
na volledige basisvaccinatie: elke 10 jaar een herhaling dT;
als de laatste injectie na volledige basisvaccinatie < 20 jaar geleden is, dan 1 dosis dT toedienen
en als het > 20 jaar geleden is, dan op 0 en 6 maanden een dosis dT toedienen. (Advies Hoge
Gezondheidsraad, 7. Vaccinatie tegen tetanus, herziening 2009.)

p. 223

Het vaccinatieschema tegen Klem (Tetanus) – kroep – kinkhoest en Klem (Tetanus) – kroep wordt
als volgt aangepast:
na volledige basisvaccinatie: elke 10 jaar een herhaling dT;
als de laatste injectie na volledige basisvaccinatie < 20 jaar geleden is, dan 1 dosis dT toedienen
en als het > 20 jaar geleden is, dan op 0 en 6 maanden een dosis dT toedienen. (Advies Hoge
Gezondheidsraad, 7. Vaccinatie tegen tetanus, herziening 2009.)

p. 224

Het vaccinatieschema tegen mazelen wordt als volgt aangepast:
geboren na 1960 en geen infectie gehad en geen vaccinatie: dan 2 dosissen met een minimum
interval van 4 weken
geboren voor 1960: geen vaccinatie nodig omdat zij als beschermd worden beschouwd (Advies
Hoge Gezondheidsraad, inhaalvaccinatie, herziening 2009.)
In de kolom motivatie ‘mazelenincidentie gestegen’ schrappen.

Aan het vaccinatieschema tegen hepatitis A wordt het volgende toegevoegd: ‘of vaccinatie tegen
hepatitis A en B op 0-1-6 maand’.
p. 227

Bij de stap administratie ‘het voorschrift vragen’ vervangen door: ‘gratis griepvaccins bestellen
in Vaccinnet’ en ‘inentingsdatum doorgeven aan apotheker zodat die op tijd het griepvaccin kan
leveren’ vervangen door: ‘het toegediend vaccin registreren in Vaccinnet’.
Bij de stap inenting toe te voegen:
‘De bewoner of zijn/haar vertegenwoordiger (van een bewoner die zijn of haar verzoek niet kan
uitdrukken) wordt vooraf geïnformeerd over het vaccin, wie dit mag toedienen en welke financiële
implicaties elke keuze heeft voor de bewoner. De inenting gebeurt met vrije instemming door de
bewoner of zijn/haar vertegenwoordiger’. (patiëntenrechtenwet van 22 augustus 2002)
‘door de huisarts’ toe te voegen ‘en/of CRA’.
‘door de verpleging in aanwezigheid van de arts’ vervangen door : ‘door de verpleegkundige die
daarvoor de nodige opleiding en bekwaamheid heeft gekregen om te vaccineren. Daardoor vereist dit ook de aanwezigheid van een arts tijdens het vaccineren om in geval van nood gepaste
medische hulp te kunnen verlenen’. ‘Deze toevertrouwde geneeskundige handeling wordt in detail beschreven d.m.v. een standaard verpleegplan of een procedure.’
(Technische commissie voor Verpleegkunde, 1 juli 2007, Verduidelijking bij de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de toevertrouwde geneeskundige handelingen op basis
van de briefwisseling met de Technische Commissie voor Verpleegkunde).

p. 228

‘Personeel’ vervangen door ‘alle personeel’. ‘Gezondheidswerker’ vervangen door ‘alle
personeel’.

p. 229

Vervang het vijfde puntje bij 4. Gebruik verschillende communicatiemiddelen: ‘aankondiging peroneelsvergadering’ door ‘aankondiging personeelsvergadering’.

Hoofdstuk 6. Aanvullende informatie
p. 254, 257 Provinciale diensten Toezicht Volksgezondheid vervangen door Afdeling Toezicht Volksgezondheid
Telefoonnummer Toezicht Volksgezondheid Antwerpen wijzigen in 03 224 62 04
Gebouw te wijzigen bij Toezicht Volksgezondheid Limburg: VAC Hendrik van Veldeke
Gebouw toe te voegen bij Toezicht Volksgezondheid Vlaams-Brabant: VAC Dirk Bouts
Adres, telefoonnummer en fax te wijzigen van Toezicht Volksgezondheid West-Vlaanderen:
VAC Jacob Van Maerlant, Koning Albert I-laan 1 - 2 bus 53, 8000 Brugge
Tel. 050 24 79 00, Fax. 050 24 79 05
p. 256

titel wijzigen naar ‘meldingsplichtige infectieziekten’
De tweede alinea wordt als volgt aangepast: De meldingsplichtige infectieziekten worden in
Vlaanderen als volgt geregeld:
Het preventiedecreet van 21 november 2003 vormt de basisregelgeving voor het preventieve
gezondheidsbeleid in Vlaanderen. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren tegen te gaan, regelt de meldingsplicht van infectieziekten. Het ministerieel besluit van 19
juni 2009 tot bepaling van de lijst van de infecties die geregeld moeten worden en tot delegatie
van de ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen, bepaalt de lijst van meldingsplichtige
infectieziekten.
Toe te voegen aan Vlektyfus (rickettsia prowazekii of rickettsia typhi-infectie), Gastro-enteritis
(collectief), voetnoot 3, ‘meer dan twee gevallen’ vervangen door ‘vanaf twee gevallen’, SARS
(Severe Acute Respiratory Syndrome), Voedselinfectie, voetnoot 6 aan te passen: ‘meer dan twee
personen’ vervangen door ‘vanaf twee personen’
Bij bron, de website als volgt aanpassen:
http://www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten

p. 258

Voor Wallonië: ook de volgende zin toevoegen ‘Let op: hier geldt een andere regelgeving dan in
Vlaanderen’

Hoofdstuk 8. Bronnen, nuttige links en bijlagen
p.315

Toe te voegen websites van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid:
Infectieziekten: www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten
Vaccinatie en het Vlaamse vaccinatiebeleid: www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinaties
Vaccinnet: www.vaccinnet.be (Vaccinnet is een bestel- en distributiesysteem voor vaccins die
door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld worden aan artsen-vaccinatoren in het kader
van haar programmatorisch vaccinatiebeleid. Dit bestelsysteem is gekoppeld aan een registratiesysteem voor vaccinaties.)
Vlaams Infectieziektebulletin: www.infectieziektebulletin.be
Zorginfecties: www.zorginfecties.be

Te vervangen afbeeldingen
p. 22

Handhygiëne: reinigen met water en zeep vervangen door het campagnemateriaal van het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid over handhygiëne voor WZC ‘handen wassen met water en zeep’

p. 30, 31

Affiche nationale handhygiënecampagne in ziekenhuizen ‘wanneer 5 indicaties’ en ‘handhygiëne
ontsmetten met handalcohol en reinigen met water en zeep’ vervangen door het campagnemateriaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid over handhygiëne voor WZC ‘handen wassen
met water en zeep’ en ‘handen ontsmetten met handalcohol’.

p. 32

affiche ‘u bent in goede handen: wanneer, hoe, waarom, handschoenen, nagels en juwelen’ van
de nationale campagne handhygiëne in de ziekenhuizen vervangen door het campagnemateriaal
van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: handhygiëne – basis, handhygiëne – wanneer?
– handhygiëne – hoe? Handschoenen wanneer?
Voor de handhygiënecampagne van 2012 zijn in een gelijkaardige stijl als het vorige campagnemateriaal, drie nieuwe pictogrammen ontwikkeld. Deze pictogrammen geven in het kort een overzicht van welke voorzorgsmaatregelen er moeten genomen worden in de volgende situaties: het
voorkomen van ziekteoverdracht naar de bewoner (pictogram ‘beschermen’), het voorkomen van
speekseldruppels (pictogram ‘druppel’) en het voorkomen van ziekteoverdracht via handen en
omgeving (pictogram ‘contact’). Per pictogram wordt er aangegeven welke voorzorgsmaatregelen in acht genomen moeten worden door: de bezoeker, de zorgverstrekker en de bewoner. Deze
drie pictogrammen zullen later toegevoegd worden bij een actualisatie van de gedrukte versie van
dit draaiboek. Deze drie pictogrammen zijn beschikbaar via www.zorginfecties.be.

Bijhorende Cd-rom van het draaiboek
Alle aanpassingen die gelden voor het draaiboek, zijn ook van toepassing voor de documenten die voorkomen op de bijhorende Cd-rom van dit draaiboek.

Voorwoord
Dit draaiboek hoopt een aanzet te zijn om het infectiebeleid in de woonzorgcentra (WZC) in Vlaanderen/
België beter op elkaar af te stemmen door een bestaand initiatief, Draaiboek infectiebeleid RVT/ROB
- regio Waasland, verder uit te breiden met de steun van CRA’s (Coördinerende en Raadgevende
Artsen), huisartsen, rusthuiskoepels en experten.
In het Waasland hebben enkele CRA’s (CRAwaas) met de logistieke steun van Marianne Teugels
(farmaceutische industrie) een praktisch werkinstrument (2006) uitgewerkt om de communicatie
tussen de verschillende betrokken partijen (huisartsen, CRA’s, rusthuispersoneel, familie, bewoners,
ziekenhuis, arbeidsgeneeskunde,…) bij het infectiebeleid in de rusthuizen (RVT/ROB), nu
woonzorgcentra (WZC) genoemd, te bevorderen. Het draaiboek heeft het voordeel dat het flexibel
in gebruik is, meer is dan de aanpak van MRSA en ook vlot bijgewerkt kan worden.
Dit project Draaiboek infectiebeleid RVT/ROB, meer dan een lokaal initiatief… sluit aan bij het
project van minister Vervotte in 2007: MRSA - preventie in rusthuizen. Tijdens de navorming
voor de coördinerende raadgevende artsen in september 2007, die door de Pentalfatechnologie
(videoconferencing) gelijktijdig op zes locaties kon plaatsvinden, werd dit draaiboek door dr. Tessa
Van Houtte voorgesteld. Op de avond zelf, maar ook uit de schriftelijke evaluatie nadien bleek dat er
een grote vraag bestond om dit draaiboek ter beschikking te stellen aan andere CRA’s. Ook bij de
voorbereiding voor de navorming over MRSA (‘teach the teacher’-formule) voor de woonzorgcentra
toonde de rusthuizensector interesse om dit draaiboek te implementeren.
Daarom is men op zoek gegaan naar financiering om dit project op een grotere schaal uit te werken
en te verspreiden. Met financiële steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – Toezicht
Volksgezondheid Infectieziekten en de ondersteuning en supervisie van het Academisch Centrum
voor Huisartsgeneeskunde van de K.U. Leuven werd dit uitgewerkt in 2008-2009. De eerste fase
bestond erin de inhoud van dit draaiboek te optimaliseren, een printbare en gebruiksvriendelijke
cd-romversie te maken en een opleidingspakket op te stellen voor zowel de woonzorgcentra als de
huisartsen.
In een tweede fase, in 2010-2011, werd het draaiboek verder verfijnd. Dit gebeurde onder andere
aan de hand van de resultaten van een onderzoek naar de praktische toepasbaarheid van het
draaiboek. Met de medewerking van 52 WZC’s verspreid over heel Vlaanderen, met een goede
mix van grote en kleine, gemengde en niet-gemengde instellingen, en een gevalideerd instrument
werd duidelijk dat er verbeteringen nodig waren maar dat men het globaal een heel boeiend
ondersteunend instrument vond. Ook het Consortium Vlaanderen, dat in het kader van een federale
opdracht bij dezelfde materie betrokken was, participeerde in dat verbeterproces. Verder werden er
kleine deelprojecten uitgevoerd over transferdocumenten, er werd een surveillance/registratiemodel
ontwikkeld en adviezen over lay-out en pictogrammen werden gegeven.
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Het project 2010-2011 zou onmogelijk geweest zijn zonder de gedreven inzet van mensen en
middelen vanuit Groep IDEWE.
Dit proces van verfijning werd ondersteund door en mogelijk gemaakt door het Vlaams Agentschap
Zorg en Gezondheid. We willen de stuurgroepleden bedanken voor hun zeer constructieve
opmerkingen en bijsturingen:
Dr. R. Mak, voorzitter, Vlaams Agentschap
Mevr. C. Bosseloo, verslaggeefster, Vlaams Agentschap
Dr. D. Wildemeersch, Vlaams Agentschap
D. De Wandel, Hogeschool Gent
Dr. B. Catry, WIV
Mevr. B. Jans, WIV
Mevr. K. Latour, WIV
Mevr. L. Goossens, Vlaams Agentschap
Mevr. K. Rottiers, Vlaams Agentschap
Tot slot zou dit niet tot een goed einde gekomen zijn zonder de onverdroten inzet en het verleggen
van de zware laatste loodjes door R. Haenen (Groep IDEWE), prof. A. Schuermans (K.U. Leuven) en
vooral dr. B. Claesen (Groep IDEWE) en dr. T. Van Houtte (CRA).
Dit draaiboek is tot stand gekomen dankzij de inzet van vele mensen, waarvoor onze oprechte dank.

• Eindredactie:

dr. T. Van Houtte, dr. B. Claesen, prof. J. De Lepeleire

• Feedbackproject en updating Groep IDEWE:

dr. B. Claesen, dr. C. Verbeeck, dhr. R. Haenen, mevr. S. Leemans

• Cd-romversie draaiboek:

dr. A. Beke, B. Van Gansen, mevr. D. Bické en Uitgeverij Acco

• Experten:

prof. dr. A. Schuermans, MD, PhD (UZ campus Gasthuisberg-Leuven)
dr. J.P. Sion (AZ Monica-Antwerpen)
prof. dr. P. Van Damme, MD, PhD (UA campus Wilrijk-Antwerpen)
prof. dr. C. Mathei (K.U. Leuven)

• Stuurgroep Project draaiboek infectiebeleid 2008-2009:

dr. A. Beke (CRAwaas), dr. J. Fierens (CRAwaas), K. Rottey (FOS), dr. F. Scheers (huisarts), V.
Van De Broek (Zorgnet Vlaanderen), F. Vandermeiren (VVSG), D. Vandermeulen (Ferubel), dr. T.
Van Houtte (CRAwaas)

• Opleidingspakket woonzorgcentra:

dr. J. Van den Eynde, dr. T. Van Houtte, F. Vandermeiren

• Opleidingspakket huisartsen:

prof. dr. J. De Lepeleire, dr. T. Van Houtte, dr. J. Van den Eynde
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• Huisartsen:

dr. L. Niclaes, dr. G. Heyrman

• Rusthuiskoepels:

Zorgnet Vlaanderen (vroeger VVI)
VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten)
Ferubel (Federatie van rustoorden België)
FOS (Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg)

• CRAwaas: CRA’s uit de regio Waasland:

dr. A. Beke, dr. J. De Cauwer, dr. D. Content, dr. F. De Greef, dr. P. De Naeyer, dr. E. Eeckhout,
dr. J. Fierens, dr. L. Kinschots, dr. B. Liekens, dr. S. Lievens, dr. J. Maes, dr. B. Saeys,
dr. S. van Bijsterveld, dr. J. Van den Eynde, dr. P. Van Goethem, dr. G. Van Haver,
dr. T. Van Houtte, dr. A. Van Laere, dr. L. Verhulst

• Logistieke ondersteuning K.U. Leuven:

mevr. K. Buelens, mevr. M. Devis, prof. dr. J. De Lepeleire - ACHG K.U. Leuven
mevr. D. Bické - Acco, Leuven
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Woordkeuze
Bij het opstellen van het draaiboek is er gezocht naar de meest gebruikte en verstaanbare taal.
De volgende lijst is een overzicht van de woordkeuze die in het draaiboek gehanteerd wordt.
Adenopathieën = vergroting lymfeklieren.
Aerogene overdracht = aerosoloverdracht = de overdracht van ziektekiemen door de lucht via zeer
kleine deeltjes, aerosolen (< 5 micrometer), die zich over een lange afstand kunnen verplaatsen; de
besmetting gebeurt door het inademen van deze zeer kleine druppels afkomstig uit neusafscheiding
door te niezen of sputum door te hoesten.
Algemene (voorzorgs)maatregelen = standaard-, universele (voorzorgs)maatregelen = maatregelen die altijd toegepast moeten worden door al de hulpverleners en bij alle bewoners om zelf niet
besmet te worden of een besmetting door te geven aan anderen; dit zijn de maatregelen voor een
goed infectiepreventiebeleid.
Bacteriëmie = aanwezigheid van bacteriën in het bloed = sepsis.
Bijkomende (voorzorgs)maatregelen = aanvullende, specifieke (voorzorgs)maatregelen = maatregelen om verdere verspreiding van een infectieziekte te voorkomen bovenop de algemene (voorzorgs)maatregelen.
Bronopsporing = heeft als doel de infectiebron op te sporen van een nieuwe patiënt of van een
persoon bij wie een recente infectie wordt vastgesteld. In de regel is het bronopsporingsonderzoek
een integraal onderdeel van het contactonderzoek.
Conjunctivitis = ontsteking van het bindvlies van het oog.
Contactonderzoek = onderzoek om erachter te komen of er mensen in de omgeving van een
patiënt met een infectieziekte zijn die mogelijk ook besmet zijn.
Contactoverdracht = overdracht van ziektekiemen door rechtstreeks of onrechtstreeks contact
tussen mensen.
Rechtstreeks contact = bij direct contact raakt de zorgverlener of een andere bewoner met zijn
huid of slijmvliezen direct de huid of de slijmvliezen van een andere bewoner of persoon aan en
besmet zich op deze manier of brengt kiemen over.
Onrechtstreeks contact = bij indirect contact is er een transportmiddel dat de kiemen overbrengt
van de ene bewoner of persoon naar de andere. Dat kan een voorwerp zijn, bijvoorbeeld een
besmette thermometer, maar het frequentste transportmiddel van kiemen zijn de handen van het
personeel. De handen spelen dus een belangrijke rol bij contactoverdracht.
Contaminatie = verontreiniging, besmetting met micro-organismen.
CRA = coördinerende en raadgevende arts.
Decontaminatie = ontsmetting.
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Droplets = druppels groter dan 5 micrometer uit de luchtwegen.
Druppeloverdracht = druppelinfectie = de overdracht van ziektekiemen door de lucht via
druppels, droplets (> 5 micrometer), die in de directe omgeving van de zieke neervallen (< 1 meter);
de besmetting gebeurt doordat deze druppels rechtstreeks door hoesten, niezen of spreken op
het oog-, mond- of neuslijmvlies van de omstander terechtkomen wanneer die dicht genoeg bij de
bewoner staat: minder dan 1 meter.
Dyspnoe = kortademigheid.
Epidemiologie = de wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten
onder de bevolking. Er wordt nagekeken wie er door ziekte getroffen wordt en welke factoren dat in
de hand werken of juist niet (leeftijd, geslacht, besmettingsbronnen, voeding,…).
Excreties = uitscheiding = het proces waarbij een organisme afvalstoffen en overtollige stoffen uit
het bloed of uit lichaamsvloeistof kwijtraakt. Een aantal processen in de stofwisseling produceert
nutteloze tot schadelijke bijproducten die uitgescheiden moeten worden omdat anders het
organisme ontregeld of vergiftigd raakt.
Faeco-oraal = overdracht van infectieziekten door contact van stoelgang met de mond. Dit gebeurt
meestal door de mond aan te raken met stoelgang bevuilde handen of voorwerpen.
Flatulentie = winderigheid door luchtophoping (gasvorming) in de darmen.
Hepatocellulair carcinoom = kanker van de levercellen.
Huidverweking = maceratie, kapotgaan van de huid. Dit gebeurt gemakkelijk op warme en vochtige
plaatsen tussen de lichaamsplooien, bijvoorbeeld: de liezen, onder de borsten.
Incontinentie = het niet kunnen ophouden van urine of stoelgang.
Kolonisatie = micro-organismen blijven na besmetting aanwezig.
Larynx = strottenhoofd.
Levercirrose = leverziekte waarbij het leverweefsel kapotgaat waardoor littekenweefsel ontstaat
rond normaal leverweefsel.
Lokaal = plaatselijk.
MBL = medische beslissing rond het levenseinde.
Microben = micro-organismen, kleine levende microscopische organismen, zowel de nietziekteverwekkende (apathogene) als de ziekteverwekkende (pathogene): bacteriën, virussen,
schimmels, parasieten, algen, protozoa.
Microbiologische epidemiologie = de wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de
verspreiding van micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, algen, protozoa).
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Microbiologische labotesten = bestaan uit rechtstreeks microscopisch onderzoek, cultuur en
antibiogram op stalen, die afgenomen zijn op plaatsen waar een infectie of dragerschap vermoed
wordt, bijvoorbeeld: sputum, urine, keelwisser,…
Multiresistentie = ongevoeligheid van een ziekteverwekkende bacterie voor verschillende antibiotica tegelijkertijd.
Petechiën = bloeduitstortingen = rood-paars, niet-wegdrukbare plekjes.
Protozoa = eencellige micro-organismen, bijvoorbeeld: ziekteverwekkers van malaria.
Restrictief = beperkt, terughoudend.
Restrictief antibioticabeleid = weloverdacht beleid, waarbij het juist aangewezen product, na
een goede diagnostiek, in de juiste dosis en voor de juiste behandelingsduur wordt voorgeschreven
om zo de stijging van het aantal multiresistente ziekteverwekkers en onbehandelbare infectieziekten
door antibiotica tegen te gaan.
Secreties = afscheiding van lichaamsstoffen; interne secretie = inwendige afscheiding (van
lichaamsstoffen).
Sepsis = bloedvergiftiging = een ernstig, soms dodelijk verlopend ziektebeeld dat wordt veroorzaakt
door een infectie, meestal door bacteriën of hun producten (toxinen); het is een ontstekingsreactie
van heel het lichaam als reactie op een infectie elders in het lichaam, bijvoorbeeld: urineweginfectie,
longontsteking, wondje.
Sputum = het slijm dat, vermengd met speeksel of een etterige substantie, vanuit de diepe
luchtwegen (longen en grote luchtwegtakken) en de neus wordt opgehoest via de mond.
Vertigo = duizeligheid.
Vitale parameters = bewustzijn, ademhaling, hartslag, bloeddruk, temperatuur.
WZC = woonzorgcentrum = term voor rusthuis, woon- en zorgcentrum met RVT- (rust- en
verzorgingstehuis) en ROB (rustoord voor bejaarden)-bedden.
Ziekteverwekkers = ziektekiemen, pathogene kiemen, pathogene microben, pathogene microorganismen.
Zorginfecties = infecties die een bewoner of patiënt oploopt tijdens zijn verblijf, zowel in
ziekenhuizen, rusthuizen als in de thuiszorg. Infecties met MRSA en andere resistente kiemen zijn
daarbij de grootste boosdoeners (vroegere benaming: nosocomiale of zorggerelateerde infecties).
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1.

INLEIDING

1. INLEIDING
In dit draaiboek worden de algemene maatregelen voor de preventie van infecties en de bijkomende
te nemen voorzorgsmaatregelen bij het uitbreken van infecties in het woonzorgcentrum (WZC)
toegelicht.
De achtergrondinformatie over al dan niet frequent voorkomende infectieziekten in het WZC en de
standaard te nemen voorzorgsmaatregelen worden beknopt weergegeven op steekkaarten zonder
in te gaan op de behandeling van deze infecties.
Ook praktische informatie over vaccinaties en arbeidsgeneeskunde (prikaccidenten, risico’s tijdens
de zwangerschap,…) komt aan bod. Op het einde van het draaiboek zijn nuttige adressen terug te
vinden en wordt er ook een antwoord gegeven op veelgestelde vragen over het infectiebeleid in het
WZC.
Dit draaiboek is een werkinstrument voor alle partijen betrokken bij het infectiebeleid in het WZC:
huisartsen, coördinerende en raadgevende artsen (CRA’s) in RVT/ROB’s, rusthuispersoneel,
ziekenhuispersoneel, bewoners en bezoekers.
Het draaiboek heeft als doel:
• een basis/standaard aanreiken bij de aanpak van infecties binnen het WZC in Vlaanderen
• tijdwinst creëren: alle informatie is gebundeld in één draaiboek
• direct toegankelijk: bruikbaar en verstaanbaar voor alle hulpverleners
• correcte actuele informatie zonder behandelingsrichtlijnen
• paniekreacties voorkomen door snel de juiste informatie te hebben
• een correcte communicatie bevorderen tussen de verschillende hulpverleners maar ook tussen
de hulpverlener(s) en de bewoner(s), hun familie en bezoekers



De bijbehorende cd-rom bevat een gebruiksvriendelijke elektronische versie van dit
draaiboek. U kunt er het hele draaiboek op raadplegen. Daarnaast bevat de cd-rom ook
de mappen ‘Steekkaarten’, ‘Blancosteekkaarten’ en ‘Praktische documenten’.

U kunt documenten uit deze mappen downloaden en/of kopiëren op uw pc of netwerk in een
aparte directory. Zo kunt u gemakkelijk de juiste documenten terugvinden, invullen of aanpassen
aan de concrete situatie van uw WZC en zijn de gegevens onmiddellijk beschikbaar voor gebruik
binnen uw eigen WZC. Naar de documenten op de cd-rom wordt in dit draaiboek verwezen met
het icoon
.



1. Inleiding
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2. ALGEMENE
MAATREGELEN
In dit deel worden de algemene maatregelen toegelicht die van belang zijn voor een preventief
infectiebeleid in het WZC.
Ten eerste kan de ziekte zelf voorkomen worden door:
• een restrictief antibioticabeleid te voeren
• de algemene voorzorgsmaatregelen altijd en tegenover alle bewoners toe te passen:
handhygiëne, persoonlijke hygiëne, hoest- en nieshygiëne, richtlijnen voor het onderhoud, het
vermijden van prikaccidenten
• aandacht te hebben voor het vaccineren van personeel, vrijwilligers, bewoners en bezoekers
Het eigen infectiebeleid en hygiëneplan van het WZC kunnen in dit draaiboek geïntegreerd worden
en getoetst worden aan de basisregels voor het opstellen of bijsturen van het hygiëneplan.
Het goed toepassen van de algemene maatregelen vraagt een engagement van zowel de directie
als het personeel. De directie zorgt voor voldoende materiaal: handalcohol, beschermende kledij, ...,
organiseert navorming in verband met het infectiebeleid en motiveert ook het personeel zich te
vaccineren tegen beroepsziekten en griep.
Aangeraden wordt om het engagement van het personeel voor een goed infectiepreventiebeleid
in het arbeidsreglement op te nemen, bijvoorbeeld met de volgende standaardzin: “Het personeel
neemt de nodige maatregelen in acht om zorginfecties te voorkomen zoals die in het infectiebeleid
en het hygiëneplan van het woonzorgcentrum opgenomen zijn.”
Daarnaast is het tijdig herkennen van een infectie door het personeel ook van belang. Staande orders
bij vaak voorkomende symptomen die een infectie doen vermoeden, worden hier ter ondersteuning
toegevoegd (zie 2.5; zie ook
Praktische documenten/Staand order).



Ten slotte is een goede communicatie tussen de huisarts, de hoofdverpleegkundige en de
coördinerende en raadgevende arts bij het vaststellen van een infectieziekte met besmettingsgevaar
voor het personeel en de medebewoners ook noodzakelijk in een preventief infectiebeleid. Een
verwittigingsdiagram met de nodige telefoonnummers (zie 2.6; zie
Praktische documenten/
Verwittigingsdiagram bij infectieziekten met besmettingsgevaar) maakt het mogelijk om op een
snelle en efficiënte manier elkaar te contacteren en met de hulp van de steekkaarten (zie 3.2; zie
ook
Steekkaarten) duidelijke afspraken te maken.





2. Algemene maatregelen
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2.1
Restrictief antibioticabeleid

2.1 Restrictief antibioticabeleid
Het massale en ongecontroleerde gebruik van antibiotica in onze maatschappij leidt tot de selectie
van resistente ziekteverwekkers. Dit betekent dat deze microben ongevoelig worden voor frequent
gebruikte antibiotica. Wanneer deze resistente ziekteverwekkers dan een infectieziekte veroorzaken,
moeten deze behandeld worden met zeer krachtige antibiotica om nog effect te hebben. Deze
antibiotica zijn meestal duur en enkel intraveneus toe te dienen (waardoor een ziekenhuisopname
soms noodzakelijk wordt) en kunnen belangrijke nevenwerkingen veroorzaken.
Bovendien zorgt het gebruik van deze bijzonder krachtige antibiotica voor een verdere selectie van
de ziekteverwekkers, wat leidt tot multiresistentie. Daarnaast worden wij ook geconfronteerd met
infectieziekten veroorzaakt door ziekteverwekkers die in die mate resistent zijn dat zij niet meer met
antibiotica behandeld kunnen worden.
Een restrictief antibioticabeleid probeert deze kettingreactie te doorbreken.

Definitie
Een restrictief antibioticabeleid is een weldoordacht beleid, waarbij het juist aangewezen product, na
een goede diagnostiek, in de juiste dosis en voor de juiste behandelingsduur wordt voorgeschreven
om zo de stijging van het aantal multiresistente ziekteverwekkers en onbehandelbare infectieziekten
door antibiotica tegen te gaan.

2. Algemene maatregelen | 2.1 Restrictief antibioticabeleid
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Basisprincipes
Alvorens een behandeling te starten dient een zo correct mogelijke diagnose gesteld te worden.
Essentieel hierbij is een goed klinisch onderzoek, aangevuld met microbiologische labotesten,
rechtstreeks microscopisch onderzoek, cultuur en antibiogram. Het is belangrijk te weten wat de
oorzakelijke ziekteverwekker is. Virus-, schimmel- en parasietinfecties kunnen immers niet met
antibiotica bestreden worden.
Indien er argumenten zijn om aan te nemen dat het een bacteriële infectie is, dient een startbehandeling
met een breedspectrumantibioticum, gericht tegen de meest waarschijnlijke ziekteverwekker,
toegediend te worden. De keuze wordt bepaald door de meest waarschijnlijke ziekteverwekker en
de lokale resistentieprofielen.
Zodra microbiologische labogegevens met antibiogram gekend zijn en/of de klinische toestand
duidelijkheid geeft, wordt de behandeling aangepast:
• een smalspectrumantibioticum gebruiken zodra de oorzakelijke ziekteverwekker gekend is
• het antibioticum stoppen wanneer de ziekteverwekker niet gevoelig is voor het gestarte
antibioticum
• het antibioticumregime wijzigen: het antibioticum stoppen of een antibioticum met een ander
spectrum toevoegen wanneer de kliniek niet verbetert en er nog geen ziekteverwekker gekend
is
Antibiotica worden niet langer dan nodig gegeven, in tegenstelling tot vroegere richtlijnen. Zodra de
behandeling voorbij is, wordt de antibioticatoediening ook effectief gestopt.
Het gebruik van lokale antibiotica (zalven, druppels, spray,…) dient vermeden te worden omdat dit
ook resistentie in de hand kan werken.
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Restrictief antibioticabeleid in het WZC
Opstellen beperkte lijst van antibiotica
In elk WZC wordt een beperkte lijst opgesteld van antibiotica waar men frequent mee wenst te
werken. Dit gebeurt bij voorkeur in overleg met de CRA, de huisartsen, het WZC en de apotheker.
Deze lijst is een onderdeel van het (lokaal) RVT-formularium. De antibiotica worden gekozen in
functie van veel voorkomende infectieziekten in het WZC en in functie van de lokale microbiologische
epidemiologie. Dit laatste kan bevraagd worden bij het labo waarmee samengewerkt wordt of zelf
opgesteld worden door de infectieziekten te registreren.

Antibioticabeleidstekst
Een antibioticabeleidstekst bestaat uit drie grote luiken:
• het profylactische gebruik = het preventieve gebruik van antibiotica in bepaalde
omstandigheden, bijvoorbeeld: bescherming van de omgeving bij hersenvliesontsteking door
meningokokken
• het empirische gebruik = voor alle soorten frequent voorkomende infecties kan een
aanbeveling tot blinde start van antibiotica opgesteld worden. Deze richtlijnen zijn gebaseerd
op de algemene en lokale epidemiologie van de betreffende infectie. Verder is een voorbeeld
toegevoegd
• het gerichte gebruik van antibiotica = de gerichte therapie op basis van microbiologische
diagnostiek en antibiogram waarbij een zo nauw mogelijke behandeling wordt gegeven
In overleg met de CRA, de huisarts, het WZC en de apotheker wordt een antibioticabeleidstekst
opgesteld rekening houdend met de antibioticalijst van het (lokaal) RVT-formularium:
• voor de frequent voorkomende infectieziekten wordt een voorkeursbehandeling voorgesteld
• voor elke infectie zonder gekende ziekteverwekker wordt een voorstel gedaan voor blinde start
• voor elke infectie met gekende ziekteverwekker kan een gerichte behandeling gestart worden
op basis van het antibiogram en microbiologische labogegevens: het smalst werkende en het
goedkoopste antibioticum

Bijkomende aandachtspunten
Bij het voorschrijven van antibiotica is het goed stil te staan bij de volgende punten:
• terughoudend zijn bij het voorschrijven van antibiotica in het WZC
• zoveel mogelijk het gebruik van fluoroquinolones, amoxy-clavulaan, cefalosporines (1ste en
2de generatie) vermijden
• zoveel mogelijk voorschrijven op basis van een antibiogram
In de praktijk is dit niet steeds haalbaar. De huisarts wordt in een WZC voor een moeilijke keuze
geplaatst. De gezondheidstoestand van de bejaarde laat het immers niet toe om te wachten op
een antibiogram. Het vermoeden van een infectieziekte zonder duidelijke diagnose is er en een
ziekenhuisopname is niet steeds wenselijk. Daarom wordt toch noodgedwongen gestart met een
breedspectrumantibioticum dat goed wordt verdragen en slechts eenmaal per dag ingenomen
moet worden. Maar dit zijn juist de antibiotica die om epidemiologische redenen net niet goed zijn.
Het is belangrijk zich hiervan bewust te zijn.
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Voorbeeld: opstarten antibiotica - ziektekiem nog onbekend
Voorbeeld van een antibioticabeleidstekst, partim empirische start, voor frequent voorkomende
infectieziekten (bron: RVT-formularium 2011).

Sinusitis

amoxicilline indien ernstig of als langer dan 1 week

Acute bronchitis

antibiotica meestal niet geïndiceerd

Community acquired
pneumonia

zonder
comorbiditeit

amoxicilline

met comorbiditeit

amoxicilline + clavulaanzuur
indien niet beter na 48 uur, clarithromycine toevoegen

COPD-exacerbatie

amoxicilline

Acute cystitis

nitrofurantoïne of trimethoprim

Pyelonefritis

ciprofloxacine
ofloxacine

Bacteriële vaginose
Acute gastro-enteritis
Diverticulitis

metronidazol (gel of PO)
bij dysenterie

ciprofloxacine
ciprofloxacine + metronidazol
of amoxicilline + clavulaanzuur

Peri-anaal Abces

ciprofloxacine + metronidazol
of amoxicilline + clavulaanzuur

Tandabces

amoxicilline
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2.2
Algemene
voorzorgsmaatregelen

2.2 Algemene voorzorgsmaatregelen
Algemene voorzorgsmaatregelen zijn standaardmaatregelen die steeds, in alle omstandigheden,
toegepast dienen te worden. Het is belangrijk dat zowel alle zorgverstrekkers (onder andere artsen,
verpleegkundigen, verzorgenden, zorgkundigen, kinesitherapeuten, paramedici en vrijwilligers) en
bezoekers deze handelingen steeds, bij alle contacten met alle bewoners (ziek of niet ziek), correct
toepassen. Een aantal handelingen moet ook door de bewoners toegepast worden.
Het is belangrijk dat de directie en alle personeelsleden van het WZC actief meewerken aan een
infectiepreventiebeleid. Het kan ook in het arbeidsreglement opgenomen worden. De personeelsleden
nemen de nodige maatregelen in acht om zorginfecties te voorkomen zoals die in het infectiebeleid
en het hygiëneplan van het WZC opgenomen zijn. De directie zorgt voor de ondersteuning hiervan
(opleiding, vaccinatie,... ) en het aanleveren van voldoende tijd en materiaal.
De basis hiervan zijn de algemene voorzorgsmaatregelen.
Het steeds toepassen van deze algemene voorzorgsmaatregelen werkt in belangrijke mate
preventief. Het beperkt de overdracht van ziekteverwekkers van de ene bewoner naar de andere
en beschermt de persoon zelf tegen het besmet worden met ziekteverwekkers afkomstig van de
bewoners.
Het toepassen van deze algemene voorzorgsmaatregelen is de pijler van een goede infectiepreventie. Deze voorzorgsmaatregelen dienen door iedereen gekend te zijn en moeten in alle omstandigheden nageleefd worden. Het nodige materiaal (handalcohol, water en zeep, niet-steriele wegwerphandschoenen, overschorten, maskers, veiligheidsbril,…) moet aanwezig en vlot bereikbaar zijn om
te gebruiken.
Het dragen van beschermende kledij (handschoenen, masker, overschort en veiligheidsbril) bij
mogelijk contact met bloed en andere lichaamsvochten is en blijft een algemene voorzorgsmaatregel
(Aanbevelingen Hoge Gezondheidsraad). In het woonzorgcentrum wordt het dragen van een masker,
overschort en veiligheidsbril vaak eerder beschouwd als een bijkomende voorzorgsmaatregel in een
bepaalde zorgsituatie.
Daarom wordt in het draaiboek het dragen van beschermende kledij in hoofdstuk 3 (Bijkomende
voorzorgmaatregelen) besproken (zie 3.1) en op de steekkaarten steeds als een bijkomende
voorzorgsmaatregel genoteerd (zie 3.2; zie ook
Steekkaarten). In de dagelijkse praktijk van het
WZC wordt het dragen van masker, handschoenen, veiligheidsbril en overschort nog onvoldoende
als een algemene voorzorgsmaatregel toegepast. Daarom dient hier extra aandacht aan besteed
te worden.
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Een strikte handhygiëne is de belangrijkste maatregel om overdracht van micro-organismen tussen
bewoners en zorgverstrekkers en tussen bewoners onderling te voorkomen. Onder handhygiëne
wordt zowel het gebruik van handalcohol, het gebruik van niet-steriele, latexvrije handschoenen als
het handen wassen met water en zeep verstaan.
Een goede handhygiëne kan niet los gezien worden van een goede persoonlijke hygiëne, een hoesten nieshygiëne door de zorgverstrekkers, de bewoners en de bezoekers (zie 2.2.2).
Alle aanbevelingen inzake handhygiëne preciseren dezelfde onontbeerlijke basisvoorwaarden voor
de handhygiëne, met name korte nagels zonder nagellak, afwezigheid van juwelen aan de polsen,
handen en voorarmen, afwezigheid van valse nagels.
Korte mouwen zijn aanbevolen tijdens de bewonerszorg; het is essentieel dat de polsen vrij zijn.

Basis voor een persoonlijke hygiëne van de werknemer
• geen juwelen ter hoogte van de handen en de polsen/onderarmen
•
•
•
•
Zie

- geen (trouw)ringen, armbanden of polsuurwerken
kortgeknipte en zuivere nagels
- geen nagellak, lange nagels of kunstnagels
wondjes afdekken met ondoordringbaar verband
korte mouwen
verdere basishygiëne: geen afhangende haren, lange oorbellen of halskettingen

Praktische documenten/Affiche ‘Handhygiëne – basis’.
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2.2.1 HANDHYGIËNE

2.2.1 Handhygiëne

De principes van het wassen van de handen met water en zeep verschillen niet van een basishouding
die iedereen in het dagelijkse leven - thuis, op het werk, op reis,… - zou moeten toepassen.
De handen worden gewassen met vloeibare zeep in wegwerpflacons. Ook linnen handdoeken voor
het afdrogen van de handen zijn een ideaal milieu voor microben om zich te vermenigvuldigen.
Daarom gebruikt men wegwerphanddoekjes om de handen af te drogen.

Handen wassen met water en zeep
Wanneer?
•
•
•
•
•
•

bij aanvang en op het einde van de dienst
vóór de maaltijd
na toiletgebruik
na hoesten, niezen of snuiten
bij zichtbaar bevuilde handen
handen wassen én ontsmetten: na onbeschermd contact (zonder handschoenen) met lichaamsvochten, bloed of
slijmvliezen
• na contact Clostridium (vooraleer de handen te ontsmetten met handalcohol)

Aandachtspunten
•
•
•
•

vloeibare zeep gebruiken, geen stuk zeep
handen goed afspoelen onder stromend water tot alle zeepresten verwijderd zijn
handen drogen met een wegwerphanddoekje
de kraan sluiten met het wegwerphanddoekje zodat de handen niet opnieuw besmet worden

Praktische uitvoering
• De handen en de voorarmen moeten vrij zijn, dat wil zeggen: zonder uurwerk of juwelen.
• De nagels moeten kort en proper zijn, zonder nagellak. Valse nagels, welke ook, zijn verboden.
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2.2.1 HANDHYGIËNE

Handen wassen met water en zeep

2.2.1 HANDHYGIËNE

Techniek voor het wassen van de handen (met zeep en water)
•
•

De handen met water bevochtigen
Een voldoende hoeveelheid zeep nemen en de handen inwrijven op de volgende wijze:
- handpalm tegen handpalm
- rechterhandpalm over linkerhandrug en linkerhandpalm over rechterhandrug
- handpalm tegen handpalm met de vingers van beide handen tussen elkaar
- achterkant van de vingers in de tegenovergestelde handpalm brengen en de vingers tegen
deze handpalm heen en weer wrijven
- de duim van elke hand goed inwrijven met de palm van de andere hand
- de vingertoppen van elke hand draaiend inwrijven in de palm van de andere hand
De handen goed afspoelen om elk spoor van zeep te verwijderen
De handen goed droogdeppen met een wegwerphanddoekje
Als de kraan met de handen gesloten moet worden, de kraan sluiten met het wegwerphand doekje zodat de handen niet besmet worden

•
•
•

Duur van de volledige procedure: 60 seconden.
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In het woonzorgcentrum is het belangrijk om regelmatig de handen te ontsmetten tussen de
verschillende contacten met de bewoners, maar ook voor en na bepaalde verpleegkundige en
verzorgende taken. Handalcohol, een hydroalcoholische oplossing in vloeibare of gelvorm (volgens
EN 1500), is het ideale ontsmettingsmiddel. Het doodt zeer snel de meeste micro-organismen en is
in allerlei afleveringsvormen (muurdispenser, losse dispenser, zakflacon,…) beschikbaar. De handen
ontsmetten met handalcohol is sneller en huidvriendelijker dan de handen wassen met water en
zeep. Er wordt ook een betere kiemreductie verkregen.
Het is belangrijk een voldoende hoeveelheid van het product te nemen, zodat de handen volledig
ingewreven kunnen worden gedurende 30 seconden. Men moet blijven wrijven tot de handen
volledig droog zijn! Dit om irritatie van de huid te voorkomen.

Verdelers
De verdelers van handalcohol moeten zo dicht mogelijk bij de plaats van de zorgverlening of van
gebruik aanwezig zijn en niet alleen ter hoogte van de ingang van de kamer. Zakflesjes bieden een
andere mogelijkheid om handalcohol zo dicht mogelijk bij de zorgverlening beschikbaar te stellen in
omstandigheden waarbij er kans is op toevallige of doelbewuste inname.

Handen ontsmetten met handalcohol
Wanneer ?
•
•
•
•
•

vóór ieder zorgcontact met een bewoner
na ieder zorgcontact met een bewoner
voor een zuivere of invasieve handeling
na contact met menselijke vochten (ongeacht het al dan niet dragen van handschoenen)
na contact met de directe omgeving van de bewoner of met gebruikt verzorgingsmateriaal

Aandachtspunten
•
•
•
•

voldoende handalcohol nemen
de polsen ook ontsmetten
blijven wrijven tot de handalcohol volledig opgedroogd is
belangrijk om alle acht fasen te doorlopen; bij onvoldoende handalcohol: bijnemen
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2.2.1 HANDHYGIËNE

Handen ontsmetten met handalcohol

• De handen en de voorarmen moeten vrij zijn, dat wil zeggen: zonder uurwerk of juwelen.
• De nagels moeten kort en proper zijn, zonder nagellak. Valse nagels, welke ook, zijn verboden.

Techniek
• Een voldoende hoeveelheid handalcohol nemen om de handen volledig te bedekken
(individueel verschillend).
• De handen inwrijven (tot ze droog zijn) op de volgende wijze:
- handpalm tegen handpalm
- rechterhandpalm over linkerhandrug en linkerhandpalm over rechterhandrug
- handpalm tegen handpalm met de vingers van beide handen tussen elkaar
- achterkant van de vingers in de tegenovergestelde handpalm brengen en de vingers tegen
deze handpalm heen en weer wrijven
- de duim van elke hand goed inwrijven met de palm van de andere hand
- de vingertoppen van elke hand draaiend inwrijven in de palm van de andere hand
Duur van de volledige procedure: 30 seconden.

Praktische documenten/Affiche ‘Handhygiëne - hoe?’.

Zie
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2.2.1 HANDHYGIËNE

Praktische uitvoering

Handschoenen worden gedragen bij elk (mogelijk) contact met lichaamsvochten, bloed of
slijmvliezen. Ze vervullen een dubbele functie. Ze beschermen de zorgverstrekker enerzijds tegen
besmetting met ziekteverwekkers van de bewoner en vormen anderzijds een goede barrière tegen
de overdracht van ziekteverwekkers naar andere bewoners, op voorwaarde dat de handschoenen
onmiddellijk verwijderd worden na het risicovolle contact.
Er zijn verschillende soorten handschoenen beschikbaar. Niet alle soorten zijn even doeltreffend
als barrière voor bepaalde zorghandelingen. Bovendien kan er een allergie bestaan voor latex en/
of het poeder dat in de handschoen aanwezig is. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij
de keuze.
De handschoenen moeten precies passen en comfortabel zitten.

Niet-steriele wegwerphandschoenen
Wanneer?
•
•
•
•

bij wondverzorging
bij (kans op) contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen
bij (kans op) contact met voorwerpen bevuild met die vochten
bij contact met een geïsoleerde bewoner of verzorgingsmateriaal bij die bewoner

Aandachtspunten
• handschoenen onmiddellijk na het einde van de zorg uittrekken en de handen ontsmetten
• nooit met hetzelfde paar handschoenen naar een andere bewoner gaan
• handschoengebruik vervangt handhygiëne niet

Verwijderen of vervangen van niet-steriele handschoenen
Handschoenen worden verwijderd onmiddellijk:
• na iedere bewoner
• bij eenzelfde bewoner na contact met elke soort lichaamsvocht
• bij eenzelfde bewoner bij overgang van een besmette zone naar een andere zone
• na contact met voorwerpen bevuild met lichaamsvochten
Wanneer de activiteit onderbroken wordt, worden de handschoenen onmiddellijk verwijderd en
eventueel vervangen. Handschoenen worden niet ontsmet noch gewassen.
Ontsmettingsmiddelen tasten de beschermende laag van de handschoenen aan.
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2.2.1 HANDHYGIËNE

Niet-steriele latexvrije wegwerphandschoenen

2.2.1 HANDHYGIËNE

Praktische documenten/Affiche ‘Handschoenen - wanneer?’.

Zie
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2.2.1 HANDHYGIËNE

Praktische documenten/Affiche ‘Handschoenen aan en uit’.

Zie
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Het gebruik van handschoenen sluit handhygiëne niet uit. Sommige handschoenen sluiten
onvoldoende aan waardoor de handen toch bevuild worden. Handschoenen zijn niet steeds
volledig ondoordringbaar voor micro-organismen. Ze scheppen een warm en vochtig milieu zodat
een toename van de huidflora ontstaat, en ze gaan ook regelmatig stuk. Bij het verwijderen van de
handschoenen is er kans op bevuiling en besmetting van de handen.
Na het gebruik van handschoenen is het aangewezen de handen te ontsmetten. Opgelet: wanneer
de handen toch bevuild zijn met bloed of lichaamsvochten, worden de handen steeds eerst
gewassen en vervolgens ontsmet.
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2.2.1 HANDHYGIËNE

Handhygiëne na gebruik handschoenen

In de praktijk is het aangewezen de richtlijnen voor het ontsmetten van de handen met handalcohol
steeds toe te passen, minstens in de situaties zoals beschreven in de onderstaande tabel.

TYPE CONTACT
Omstandigheden

Type I

Type II

Type III

Sociaal contact

Contact met de intacte
huid van de bewoner

Contact met bloed
of lichaamsvochten,
excreties en secreties

Contact met de omgeving
in de kamer

Contact met materialen
die in contact kwamen
met de intacte huid

Contact met slijmvliezen
en niet-intacte huid
Contact met materialen
die door bloed of
lichaamsvochten bevuild
zijn

Voorbeelden

Maaltijddienbord
neerzetten

Na elk zorgcontact

Een luier vervangen

Praten met de bewoner

De bewoner eten geven of
kleden

De bedpan wisselen

De hand drukken

De bewoner wassen
(uitzondering: intiem toilet,
mondzorg)

Een intiem toilet uitvoeren

Parameters opnemen

Medicijnen in de mond
brengen

Klinisch onderzoek

Mondzorg

Het bed dekken

Toedienen van een
lavement
Bloed afnemen

Handontsmetting met
handalcohol

Indien mogelijk

JA, altijd

JA, altijd
na het uittrekken van de
handschoenen
of
na het wassen met water
en zeep

Gebruik van
handschoenen

NEEN

NEEN

JA, dit geniet de voorkeur !

Bron: Richtlijnen ter preventie van overdracht van MRSA in woon- en zorgcentra G.O.S.P.I.Z. - G.D.E.P.I.H. (2005).
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Overzicht handhygiëne in de praktijk

2.2.1 HANDHYGIËNE
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2.2.1 HANDHYGIËNE

handhygiëne



Zie
water en zeep’.
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2.2.1 HANDHYGIËNE
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2.2.1 HANDHYGIËNE

Voor de handhygiënecampagne van 2012 zijn in een gelijkaardige stijl als het vorige campagnemateriaal,
drie nieuwe pictogrammen ontwikkeld. Deze pictogrammen geven in het kort een overzicht van welke
voorzorgsmaatregelen er moeten genomen worden in de volgende situaties: het voorkomen van ziekteoverdracht naar de bewoner (pictogram ‘beschermen’), het voorkomen van speekseldruppels
(pictogram ‘druppel’) en het voorkomen van ziekteoverdracht via handen en omgeving (pictogram ‘contact’).
Per pictogram wordt er aangegeven welke voorzorgsmaatregelen in acht genomen moeten worden door:
de bezoeker, de zorgverstrekker en de bewoner.

Omdat in de verzorgende sector de handen veelvuldig gewassen en ontsmet dienen te worden,
heeft de huid de neiging om uit te drogen. Daarom is het belangrijk om de huid te verzorgen met
een beschermende crème vooraleer men begint te werken, eventueel te herhalen na enkele uren
(afhankelijk van het gebruikte product), en om na het werk een verzorgende crème aan te brengen,
die de huid herstelt.
Bij het wassen van de handen met water en zeep moeten de handen steeds goed afgedroogd
worden! Een huid die vochtig blijft, wordt sneller geïrriteerd en dat geeft aanleiding tot kloven,
roodheid, irritaties,... Beschadigde handen (kloven) lopen een groter gevaar voor kolonisatie van
micro-organismen.
Bij het ontsmetten met handalcohol is het belangrijk te blijven wrijven tot de handen droog zijn!

Verzorging van de huid

Wanneer?

• beschermende crème

• bij aanvang van het werk
• herhalen na enkele uren

• verzorgende crème

• bij het beëindigen van het werk

2. Algemene maatregelen | 2.2 Algemene voorzorgsmaatregelen

januari 2012 | 33

2.2.1 HANDHYGIËNE

Verzorging van de huid

2.2.2 Persoonlijke hygiëne - hoesthygiëne - nieshygiëne

Iedereen moet blijk geven van een goede lichaamshygiëne en heeft een verzorgd voorkomen. De
haren moeten geknipt of bijeengebonden worden zodat ze niet aangeraakt dienen te worden tijdens
de uitvoering van de verzorgende taken en nooit in aanraking komen met de bewoners.
Ringen, armbanden en een polsuurwerk worden niet toegelaten, ook lange oorbellen en lange
halskettingen zijn niet wenselijk. De nagels dienen kort en proper te zijn, en ook nagellak en
kunstnagels zijn verboden. Dit is enerzijds nodig omdat microben op deze zaken moeilijk uit te
roeien zijn en anderzijds om zichzelf en de bewoner niet te verwonden. Wondjes ter hoogte van de
handen worden steeds afgedekt met een ondoordringbaar verband.

2.2.2 PERSOONLIJKE HYGIËNE
HOESTHYGIËNE
NIESHYGIËNE

Persoonlijke hygiëne werknemer

Tijdens de lichamelijke zorgverlening draagt men - bij voorkeur - beroepskledij met korte mouwen.
Wanneer bevuiling van de kledij en handen met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen verwacht
wordt, gebruikt men extra beschermende kledij: overschort en handschoenen. Bij extreem te
verwachten bevuiling moet men steeds een beschermschort met lange mouwen gebruiken.
Bij koude worden geen persoonlijke vestjes over de werkkledij gedragen. Het is wel toegelaten een
warm kledingstuk met korte mouwen te dragen onder de werkkledij. De werkkledij blijft op het werk
en wordt alleen op het werk zelf gedragen en dus niet buiten het woonzorgcentrum. Het is dus niet
toegelaten in werkkledij naar het werk te komen of naar huis te gaan. De werkkledij wordt door de
werkgever gewassen.

Basis voor een persoonlijke hygiëne werknemer
• geen juwelen ter hoogte van de handen en de polsen/onderarmen
- geen (trouw)ringen, armbanden of polsuurwerken
• kortgeknipte en zuivere nagels
- geen nagellak, lange nagels of kunstnagels
• wondjes afdekken met ondoordringbaar verband
• korte mouwen
• verdere basishygiëne: geen loshangende haren, lange oorbellen of halskettingen

2. Algemene maatregelen | 2.2 Algemene voorzorgsmaatregelen

januari 2012 | 34

Bij elke bewoner dient gestreefd te worden naar een optimale lichaamshygiëne. De materiële
voorzieningen zijn hiertoe voorhanden (bijvoorbeeld: aangepast incontinentiemateriaal, tillift,
aangepast sanitair,…). Denk aan het aanbrengen van een zeep- en papierdispenser op de hoogte
van de bewoner, ook voor rolstoelgebruikers.
Bewoners worden ook begeleid in het ontwikkelen van een correct hygiënegedrag (bijvoorbeeld:
geen rondslingerende zakdoeken, handen wassen na het gebruik van het toilet, niet spuwen,…).
Er dienen ook gepaste algemene en bijkomende voorzorgsmaatregelen genomen te worden naar
de medebewoners.

2.2.2 PERSOONLIJKE HYGIËNE
HOESTHYGIËNE
NIESHYGIËNE

Persoonlijke hygiëne bewoner

Aandachtspunten hygiëne bewoner
• goede lichaamsverzorging: dagelijks toilet en wekelijks een bad of douche
• handen wassen met water en zeep:
- vóór de maaltijd
- na toiletgebruik
- na hoesten, niezen of snuiten
- bij zichtbaar bevuilde handen
• geen zakdoeken laten rondslingeren
• spuwen in een potje, een papieren wegwerpzakdoekje of het toilet
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Bij het hoesten of niezen moet men de mond of de neus bedekken met een wegwerpzakdoek. Na
gebruik wordt deze steeds weggegooid. Na het hoesten of niezen worden de handen gewassen of
ontsmet met handalcohol. Bij het hoesten of niezen is het belangrijk afstand te houden van andere
mensen.
Indien men geen papieren zakdoek heeft, moet men met de handen, voorarm of schouder de neus
of mond afdekken. Daarna worden de handen het best gewassen of ontsmet met handalcohol.

Aandachtspunten hoest- en nieshygiëne
•
•
•
•
•

papieren wegwerpzakdoeken gebruiken bij hoesten en/of niezen
neus en/of mond bedekken met de wegwerpzakdoek
afstand houden van anderen tijdens het hoesten en/of niezen
de zakdoek direct weggooien in een vuilnisbak
steeds de handen wassen met water en zeep of ontsmetten met handalcohol na het hoesten en/of niezen
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Praktische documenten/Affiche ‘Nies- en hoesthygiëne’.
2.2.2 PERSOONLIJKE HYGIËNE
HOESTHYGIËNE
NIESHYGIËNE

Zie
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2.2.3 Onderhoud
Oppervlakken en voorwerpen
Onder ontsmetting wordt verstaan: de inactivering of reductie van de schadelijke micro-organismen
op levenloze oppervlakken alsook op de huid en slijmvliezen tot een aanvaardbaar niveau. Desinfectie
van oppervlakken en instrumenten kan zowel chemisch als thermisch worden gerealiseerd.

Er moet een verschil gemaakt worden tussen kleine en grote oppervlakken. Voor kleine oppervlakken met een maximale oppervlakte van een ½ m² is het gebruik van alcohol 70% toegestaan (gemakkelijk in gebruik en makkelijk verkrijgbaar), maar voor grote oppervlakken mag dit niet gebruikt
worden vanwege de brandbaarheid en de kans op bedwelming.
Voor grote oppervlakken wordt vaak een chloorverbinding geadviseerd, vanwege de werkzaamheid
en de lage kostprijs (Na-hypochloriet, Na-dichloorisocyanuraat of tosylchlooramine).
Een chlooroplossing moet vers aangemaakt worden want ze is onstabiel bij licht en temperatuur. Ze
moet ook bereid worden met handwarm, lauw water. Een bereiding met warm water kan leiden tot
de ontwikkeling van chloorgas.
Een bijkomend nadeel van chloor is dat het in aanwezigheid van organisch materiaal ‘Disinfection
By Products’ (DBP) vormt die carcinogeen kan zijn (bijvoorbeeld: trihalomethanen, di- en
tetrachloorethanen, chloramines). Hieruit volgt dus weer het belang van een goede reiniging voor de
desinfectie om de blootstelling aan het product zo gering mogelijk te maken.
Andere producten om oppervlakken te ontsmetten zijn bijvoorbeeld op basis van glucoprotamine,
guanides of quaternaire ammoniumverbindingen.

Werkwijze
Voordat iets gedesinfecteerd kan worden, moet er eerst gereinigd worden. Let op met stof, heel wat
kiemen vinden hierin een goede plek! Afstoffen met de juiste technieken is zeer belangrijk.
Begin met proper schoonmaakmateriaal en draag handschoenen om jezelf te beschermen.
Kleine oppervlakken (< ½ m²):
• handschoenen aantrekken
• bevuiling opnemen met keukenrolpapier
• vervuild papier en handschoenen direct weggooien
• nieuwe handschoenen aantrekken
• het oppervlak met een allesreiniger reinigen
• het oppervlak naspoelen met proper water en met een schone doek of papier drogen
• op de plek waar de bevuiling zat met alcohol 70% deppen en de alcohol aan de lucht laten
drogen
Grote oppervlakken:
• handschoenen aantrekken
• bevuiling opnemen met grote hoeveelheden keukenrolpapier en dit weggooien in een plastic
vuilniszak; ook de handschoenen direct weggooien
• nieuwe plastic handschoenen aantrekken
• het oppervlak met een allesreiniger reinigen
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Chemische desinfectie oppervlakken

• het oppervlak naspoelen met proper water en met een schone doek of papier drogen
• dosering 1000 ppm chloor: één chloortablet oplossen in anderhalve liter handwarm water;
hierbij wordt uitgegaan van tabletten met 1,5 gram actief chloor per tablet. Er zijn ook tabletten
in de handel met 1,0 gram actief chloor per tablet, in dat geval moet er één tablet worden
opgelost in één liter water
• het oppervlak hiermee insoppen en het minimaal vijf minuten laten inwerken (20 minuten
indien sporen)
• het oppervlak daarna schoonspoelen met proper water
• na het desinfecteren de schoonmaakmaterialen weggooien of wassen op 60°C

Verdunningen (naargelang de concentratie vrij chloor) om een 1000 ppm oplossing te verkrijgen hoeveelheid geconcentreerde javel:
• javeloplossing 10°: 32 ml per liter water - 160 ml per 5 liter water
• javeloplossing 12°: 26 ml per liter water - 130 ml per 5 liter water
• javeloplossing 15°: 20 ml per liter water - 100 ml per 5 liter water
• javeloplossing 20°: 16 ml per liter water - 80 ml per 5 liter water
Actief chloor in tabletten of korrels: 1 g actief chloor per liter om een oplossing van 1000 ppm te
verkrijgen.
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In België zijn vandaag heel wat chloorhoudende producten toegelaten, in de vorm van tabletten of
korrels (natrium dichloorisocyanuraat) of vloeibaar (natriumhypochloriet). De volledige lijst is terug
te vinden op http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocids/
ListofagreedProducts/index.htm.

Linnen
De aanvoer van proper linnen en de afvoer van vuil linnen verlopen gescheiden van elkaar. Bedlinnen
wordt wekelijks vervangen, ongeacht het wettelijke minimum. Het wordt steeds vervangen bij
zichtbare bevuiling. Bij zichtbare bevuiling worden steeds handschoenen gedragen.
Gebruikt linnen wordt steeds als besmet beschouwd. Het wordt niet tegen de eigen kleding
gehouden en het moet zo snel mogelijk in een lekvrije linnenzak gedeponeerd worden, dus niet laten
rondslingeren op de grond, het (nacht)kastje,… Vuil linnen wordt nooit op de kar met proper linnen
gelegd. Na het verwijderen van het vuile linnen dienen de handen ontsmet te worden vooraleer het
bed opgemaakt wordt met de propere lakens.

Aandachtspunten linnen
• bij voorkeur wekelijks verschonen ongeacht wettelijk minimum
• steeds vervangen bij zichtbare bevuiling
• steeds handschoenen dragen bij manipulatie van linnen dat duidelijk bevuild is met bloed en lichaamsvochten
(stoelgang, urine, slijmen,…)
• minimaal manipuleren: niet uitschudden
• direct in linnenzak stoppen, niet laten rondslingeren op grond, (nacht)kastje,…
• niet tegen beroepskledij houden
• aandacht handhygiëne: steeds handen ontsmetten met handalcohol:
- na verwijderen vuil bedlinnen
- voor het opmaken van het bed met de propere lakens
• steeds wassen op 60°C of meer
• delicaat linnen: voorwas, lang wasprogramma, voldoende wasproduct, niet te veel in wasmachine
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Al het bedlinnen wordt tijdens het wasproces op 60°C gereinigd met voldoende wasproduct.

Afval
De manier waarop het afval in het WZC verwijderd dient te worden, wordt bepaald door de Vlarearichtlijnen van het Vlaamse Gewest (01/06/2005) en het hygiëneplan van het WZC zelf.
Onder niet-risicohoudend afval verstaat men zowel het huishoudelijk vast afval (papieren
zakdoekjes, wegwerpluiers, allerlei verpakkingen,…) als het vast medisch afval (besmet of niet
besmet: verbandmateriaal, incontinentiemateriaal, handschoenen,…). Het niet-risicohoudend
vast afval wordt in plastic zakken in de kamer verzameld en dagelijks verwijderd. Het is belangrijk
de vuilniszak eerst te sluiten vooraleer deze in de afvalzak samen met andere vuilniszakken voor
gewone ophaling gedeponeerd wordt. De afvalzakken worden goed afgesloten en gestockeerd op
een voor ongedierte niet-toegankelijke plaats.

Risicohoudend

• alle scherpe voorwerpen = naalden, flacons van medicatie, scheermesjes,…
• vast risicohoudend medisch afval = cytostatica, anatomisch afval,…

Niet-risicohoudend

• vast huishoudelijk afval = papieren zakdoekjes, wegwerpluiers, allerlei verpakkingen,…
• vast niet-risicohoudend medisch afval = verbandmateriaal (besmet of niet), spuiten
zonder naalden,…

Het risicohoudend medisch afval is zowel het vast risicohoudend medisch afval (cytostatica,
anatomisch afval,...) als scherpe voorwerpen (naalden, glazen ampulles, scheermesjes,…).
De scherpe voorwerpen worden in een lekvrije, prikbestendige gele container of niet-doorprikbare
naaldbox opgeslagen en als risicohoudend afval afgevoerd. Het is belangrijk de naaldbox niet verder
te vullen dan aangegeven om prikaccidenten te vermijden en hem te sluiten voor transport.
Het vast risicohoudend medisch afval wordt hier voor de volledigheid vermeld. Dit soort afval komt
zelden voor in het WZC, maar het kan gebeuren dat een bewoner ambulant cytostatica toegediend
krijgt waardoor het nodige materiaal voorhanden dient te zijn. Dit afval dient dan in een kartonnen
doos met kunststofzak verzameld en verwijderd te worden of kan mee in een niet-doorprikbare
naaldcontainer.

Aandachtspunten verwijderen afval
Risicohoudend

• lekvrije prikbestendige gele container of niet-doorprikbare naaldcontainer
• speciale kartonnen dozen met stevige gele zak

Niet-risicohoudend

• gewone vuilniszak
• eerst sluiten voor verwijderen
• hygiëneplan WZC (zie 2.4)
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Soorten afval

Kamer, kameruitrusting en gemeenschappelijke ruimte

‘High touch’-oppervlakken

‘Minimal touch’-oppervlakken

= oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden
door de handen tijdens de dag

= oppervlakken die zelden aangeraakt worden door
de handen

= contactpunten: deurklinken, schakelaars, bedbel,
belknoppen, papegaaibek, telefoon, liftknoppen,
leuningen gang, bedsponde, tafel, wc-bril, leuning
zetel, afstandsbediening,…

= horizontale oppervlakken: vloer, tafelblad, vensterbank, nachtkastje,…
= verticale oppervlakken: muur, gordijnen, zetel,…

→ dagelijks reinigen met detergent

→ periodiek reinigen met detergent

De vloer wordt minstens eenmaal per week gereinigd. Elke bevuiling met bloed of lichaamsvochten
wordt onmiddellijk verwijderd met wegwerpmateriaal (bijvoorbeeld: cellulosedoekjes). Nadien wordt
dit oppervlak zo snel mogelijk gereinigd en ontsmet. Voor kleine oppervlakken kan men alcohol 70%
gebruiken (zie 2.2.3. Onderhoud: oppervlakken en voorwerpen)
Bij ontslag of overlijden van een bewoner volstaat het de kamer grondig te reinigen. In geval van
infectie worden bijkomende voorzorgsmaatregelen toegepast (zie 3. Bijkomende maatregelen).

Aandachtspunten kamer, kameruitrusting en gemeenschappelijke ruimte
•
•
•
•
•
•

‘high touch’-oppervlakken: dagelijkse reiniging
‘minimal touch’-oppervlakken: periodieke reiniging (minstens één keer in de week)
hygiëneplan WZC (zie 2.4)
handen wassen met water en zeep: na het poetsen van huishoudelijk bevuilde kamers/ruimten
handschoenen: bij het reinigen van de sanitaire ruimte of oppervlakken bevuild met bloed of met lichaamsvochten
na uitdoen handschoenen: handen ontsmetten met handalcohol
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Horizontale oppervlakken en kameruitrusting (‘minimal touch’-oppervlakken) moeten minstens
eenmaal per week gereinigd worden met een detergent. Bij zichtbare bevuiling moet dit steeds
gereinigd worden. Hiervoor gebruikt men per kamer een proper poetsdoekje.
De oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden door de handen (‘high touch’-oppervlakken),
dienen dagelijks gereinigd te worden met detergent.

Instrumentaria
Instrumentaria die bevuild zijn met bloed en lichaamsvochten en aangewend worden voor
gemeenschappelijk gebruik, moeten gereinigd en ontsmet worden vooraleer ze van gebruiker
mogen veranderen (bijvoorbeeld: pincet, kocher,...). Indien het materiaal het toelaat, wordt hiervoor
het best een thermische en machinale ontsmettingsmethode gebruikt. Zo niet moet er eerst manueel
gereinigd worden (bijvoorbeeld met HAC) gevolgd door een ontsmetting met alcohol 70%.

Voor gemeenschappelijke materialen die bij een normaal gebruik zichtbaar niet bevuild worden
en enkel in contact komen met de intacte huid van de bewoner, volstaat een periodieke reiniging
(bijvoorbeeld een bloeddrukmeter).
Klein materiaal dat gebruikt wordt bij lichaamszones met een hogere kolonisatiegraad maar
hierbij zichtbaar niet bevuild wordt, wordt na gebruik ontsmet met alcohol 70% (bijvoorbeeld
scheerapparaat, thermometer).
Bedpan: na elk gebruik te reinigen in de bedpanspoeler of, bij gebrek hieraan, volledig onderdompelen
in ontsmetting met hypochloriet 1000 ppm gedurende 20 minuten.

Aandachtspunten instrumentaria
•
•
•
•
•
•

normale reinigings-, ontsmettings- en sterilisatieprocedure hygiëneplan WZC
indien bevuild, eerst reinigen met detergent, daarna ontsmetten
beperkte voorraad op de kamer
zoveel mogelijk individueel materiaal gebruiken
bedpan wordt bij voorkeur persoonlijk houden
tussen het gebruik van twee bewoners het materiaal ontsmetten met een alcoholische oplossing

Sterilisatietechnieken
De kwaliteitsnormen van sterilisatietechnieken zijn zeer hoog.
Sterilisatie kan het best gebeuren door een externe firma, of het WZC kan een overeenkomst sluiten
met een sterilisatieafdeling van een ziekenhuis.
Een alternatief is dat er enkel gewerkt wordt met steriele instrumenten voor eenmalig gebruik.
(HGR 7848: aanbeveling voor sterilisatie; zie hoofdstuk 8. Bronnen).
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Er moet maximaal gestreefd worden naar het gebruik van individueel materiaal dat periodiek
gereinigd wordt (bijvoorbeeld kam, scheerapparaat, prothesepotje, urinaal, bedpan, waskom,...).

Eetgerei
Al het eetgerei (bewoner, cafetaria, eetzaal,…) wordt machinaal op minstens 60°C afgewassen. Dit
zorgt voor een goede ontsmetting. Er moet ook aandacht besteed worden aan de plateaus waar
het eten mee opgediend wordt. Deze dienen mee in de afwasmachine geplaatst te worden als het
materiaal dit toelaat of afgewassen te worden met detergent.

Aandachtspunten eetgerei
afwasmachine zorgt voor goede ontsmetting op 60°C
ook plateaus afwassen
na afruimen: aandacht voor handhygiëne
de kar niet onnodig lang op de gang laten staan

Sanitair
Het gemeenschappelijk sanitair - toilet en lavabo’s voor bezoek, wasbakken kitchenettes,… - wordt
dagelijks gepoetst. Er worden specifieke reinigingsmiddelen (detergent) voor badkamers en keuken
gebruikt.
Het sanitair dat uitsluitend door één bewoner wordt gebruikt, dient minstens tweemaal per week
gereinigd te worden. Hiervoor gebruikt men per sanitaire cel een proper poetsdoekje. Bij het reinigen
is het belangrijk de volgorde van poetsen te respecteren: eerst de wastafels, dan de tegels en het
bad, en ten slotte de wc-bril en de toiletpot.

Aandachtspunten sanitair
• handschoenen aandoen voor het reinigen van de sanitaire ruimte
• na het uitdoen van de handschoenen de handen ontsmetten met handalcohol
• per sanitaire cel een ander poetsdoekje en de volgorde van reinigen respecteren: eerst wastafels, dan tegels en
bad, ten slotte de wc-bril met toiletpot
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•
•
•
•

Bedpan en urinaal
De bedpan en het urinaal worden persoonlijk, voor elke bewoner, gehouden. De inhoud ervan wordt
in het toilet geledigd. Bij het verwijderen van het urinaal en de bedpan draagt men handschoenen.
De bedpan wordt weggebracht met afgesloten deksel. Ook het doorspoelen van het toilet gebeurt
met gesloten deksel.

Aandachtspunten bedpan - urinaal
persoonlijk houden
reinigings- en ontsmettingsprocedure: hygiëneplan WZC (zie 2.4)
steeds handschoenen dragen bij het verwijderen en uitgieten van bedpan en urinaal
bedpan steeds afgedekt wegbrengen
toilet doorspoelen met gesloten deksel

Na lediging worden de bedpan en het urinaal het best in een specifieke bedpanspoeler gereinigd en
ontsmet. Indien die niet beschikbaar is, worden de bedpan en het urinaal ondergedompeld in een
hypochloriet oplossing 1000 ppm gedurende 20 minuten.

Reiniging en ontsmetting
• bedpanspoeler: voorkeur
• ontsmetten = alternatief = onderdompelen in een oplossing van hypochloriet 1000ppm gedurende 20 min of
chloramine 0,5% gedurende 60 minuten
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•
•
•
•
•

Extra aandachtspunten: handhygiëne en werkkledij
Ook het onderhoudspersoneel dient oog te hebben voor een goede handhygiëne (zie 2.2.1). Na
het poetsen van huishoudelijk bevuilde kamers of ruimten moeten de handen gewassen worden
met water en zeep. Handschoenen worden enkel gedragen bij het reinigen van sanitaire ruimten of
zichtbaar bevuilde oppervlakken met bloed of andere lichaamsvochten.

• handen wassen met water en zeep
- na het poetsen van huishoudelijk bevuilde kamers/ruimten
- bij zichtbaar bevuilde handen
• handschoenen
- bij het reinigen van de sanitaire ruimte
- zichtbaar bevuilde oppervlakken met bloed en lichaamsvochten
• na het uitdoen van de handschoenen de handen ontsmetten met handalcohol
• een beschermende handcrème gebruiken bij aanvang van het werk en die opnieuw aanbrengen na vier uur
• een verzorgende crème gebruiken na het werk

Net als het verzorgend personeel dient het onderhoudspersoneel voldoende aandacht te besteden
aan persoonlijke hygiëne, hoest- en nieshygiëne (zie 2.2.2).
De werkgever dient voor elke werknemer in voldoende werkkledij te voorzien zodat bevuilde kledij
telkens als nodig vervangen kan worden.

Aandachtspunten werkkledij
•
•
•
•

steeds propere werkkledij dragen
steeds zichtbaar bevuilde werkkledij vervangen
werkkledij wordt steeds op het werk gewassen
steeds een overschort dragen bij te verwachten bevuiling van de werkkledij

Bij bewoners in isolatie wordt het dragen van beschermende kledij door het onderhoudspersoneel
bepaald door:
• de symptomen van de zieke bewoner
• de goede of minder goede medewerking van de bewoner
• het goed of slecht toepassen van hand-, hoest- en nieshygiëne door de bewoner
• de goede of slechte lichaamshygiëne van de bewoner
• de ziekteverwekker en de wijze van overdracht van de infectie
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Aandachtspunten handhygiëne

2.2.4 Prikaccidenten
Prik- en snijaccidenten dienen altijd vermeden te worden. Dit is belangrijk om infectieziekten te
voorkomen die via het bloed of andere lichaamsvochten (bijvoorbeeld Hepatitis B, Hepatitis C, hiv,… )
overgedragen kunnen worden. Zo wordt ook de verspreiding van deze infectieziekten in het WZC
tegengegaan.
De maatregelen die hier besproken worden, zijn gebaseerd op een rondschrijven naar de rusthuizen
en CRA’s door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (21 februari 2008) naar aanleiding van
enkele clusters van Hepatitis B in een aantal rusthuizen in Vlaanderen. Deze maatregelen zijn niet
alleen van toepassing voor Hepatitis B, maar ze zijn ook zinvol om niet besmet te worden door
andere bloedoverdraagbare aandoeningen.

2.2.4 PRIKACCIDENTEN

De procedure die gevolgd dient te worden bij een prikaccident, wordt uitvoerig besproken in
hoofdstuk 5. Arbeidsgeneeskunde.
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Hepatitis B is een ernstige besmettelijke ziekte die via bloedcontacten overdraagbaar is. Uit
onderzoek is gebleken dat prikpennen, glucometers, pedicuremateriaal en scheermesjes een
centrale plaats innemen in het doorgeven van de ziekte. Dit kan ook gebeuren via bloedcontact op
handen en handschoenen van verzorgende personeelsleden.
Tijdens het medisch intakegesprek met nieuwe bewoners in een woonzorgcentrum (WZC) is het
aangewezen om, naast onderzoek naar andere infectieziekten, zich ook te beraden over de nood
om een zicht te krijgen op de Hepatitis B-serologie van deze mensen. Op deze manier kunnen
dragers opgespoord worden en kunnen vatbare personen geïdentificeerd worden. Dragerschap
van Hepatitis B kan geen reden zijn om een opname te weigeren. Hepatitis B-positieve bewoners
hebben het recht anoniem te blijven. Dit betekent dat andere bewoners niet mogen vernemen wie
Hepatitis B heeft en wie niet.

2.2.4 PRIKACCIDENTEN

Elke instelling moet beschikken over een procedure voor algemene hygiëne en algemene
voorzorgsmaatregelen, waarbij onder andere de problematiek van bloedoverdraagbare ziekten
zoals Hepatitis B opgenomen is. Deze procedures moeten regelmatig geactualiseerd worden. De
directie moet erop toezien dat de informatie regelmatig geactualiseerd wordt en bezorgd wordt aan
nieuwe personeelsleden en stagiairs.
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Maatregelen voor de nauwe contacten van
een bewoner positief voor Hepatitis B
Er moet nagegaan worden in welke mate bewoners die op dezelfde kamer verblijven als een
Hepatitis B-drager of een bewoner met acute Hepatitis B, gevaccineerd moeten worden om zich te
beschermen tegen de ziekte.
Familieleden van een bewoner met Hepatitis B moeten hierover correct geïnformeerd worden. Bij
een casus van Hepatitis B moeten familieleden en bezoekers correct geïnformeerd worden.

Voorzorgsmaatregelen
Algemene

Contact met bloed vermijden!
• dragerschap bloedoverdraagbare aandoeningen melden aan de
dagelijkse verantwoordelijke van het WZC is wenselijk maar niet verplicht:
beroepsgeheim!
• bijkomende voorzorgsmaatregelen nemen voor medebewoners en/
of familie en/of personeel die nauwe contacten hebben met de drager,
bijvoorbeeld vaccinatie tegen Hepatitis B
• correcte informatie geven aan de betrokkene, het personeel en de familie
(Zie
Steekkaarten; zie ook 3.2.2)

2.2.4 PRIKACCIDENTEN
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Glycemiebepalingen bij diabetespatiënten
Gemeenschappelijk gebruik van prikpennen is niet toegestaan. Elke diabetespatiënt moet een
eigen prikpen hebben voor glycemiebepaling met een eigen glucometer. Anders moeten er
wegwerpnaaldjes, lancetjes (zonder prikpen) of wegwerpprikpennetjes gebruikt worden.
In principe mogen enkel die prikpennen gebruikt worden waarbij na gebruik het lancetje automatisch
verwijderd wordt zodat er geen kans is op hergebruik. Na elk gebruik moet het houdertje ontsmet
worden met een alcoholoplossing 70%.
Voor de diagnosestelling mag geen gemeenschappelijke prikpen gebruikt worden. Dit moet
gebeuren door gebruik te maken van wegwerpnaaldjes.
Glucometers die rechtstreeks in contact kunnen komen met bloeddruppeltje van de bewoner,
mogen enkel voor een en dezelfde bewoner gebruikt worden.

Glycemiebepalingen

Prikaccidenten en contact met bloed vermijden!
• draag handschoenen
• géén gemeenschappelijke prikpen
• bij voorkeur eigen glucometer, zo niet: wegwerpnaaldjes of lancetjes
(zonder prikpen) of wegwerpprikpennen
• gemeenschappelijke glucometer, nooit het type met rechtstreeks contact
geprikte vinger met toestel: gevaar voor bloedresten is groot
• enkel prikpennen met automatisch verwijderen lancetjes
• na elk gebruik houder prikpen ontsmetten met een alcoholoplossing 70%
• voor diagnosestelling wegwerpnaaldjes, geen gemeenschappelijke prikpen
• insulinespuitjes en insulinepennen strikt individueel houden of wegwerpmateriaal gebruiken
• naaldjes steeds direct in naaldboxen doen, nooit huls terug op naald
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Voorzorgsmaatregelen

Maatregelen voor het personeel
Alle personeelsleden die direct contact hebben met bewoners (verzorgend personeel, ergotherapie,
fysiotherapie) en ook de nieuwkomers en stagiairs, moeten een precieze vorming krijgen over
Hepatitis B en andere bloedoverdraagbare aandoeningen: de risico’s ervan in het algemeen en de
risico’s bij glycemiebepalingen in het bijzonder.
Alle personeelsleden laten zich inenten tegen Hepatitis B (tenzij ze de ziekte doorgemaakt hebben)
(zie ook hoofdstuk 5. Arbeidsgeneeskunde).
Bij het prikken van bewoners (diabetes) draagt het personeel wegwerphandschoenen die achteraf
vervangen worden vooraleer het personeel een andere bewoner verzorgt. De directie staat in voor
het evalueren van de toepassing van de procedures door het personeel.
Bij bloedafname, plaatsen van een infuus en capillair bloedonderzoek draagt de verpleegkundige
wegwerphandschoenen die na elke bewoner uitgedaan worden. Bij gekende dragers van
bloedoverdraagbare aandoeningen draagt men steeds handschoenen bij wondverzorging. Verder
is het belangrijk aandacht te hebben voor een goede handhygiëne (zie 2.2.1).

Voorzorgsmaatregelen
Personeel

Prikaccidenten en contact met bloed vermijden!
• handhygiëne = basishouding
• steeds handschoenen dragen bij te verwachten bloedcontacten:
- prikken diabetespatiënt, bloedname, plaatsen infuus,…
- bij dragers van bloedoverdraagbare aandoeningen ook steeds bij
wondverzorging en het geven van injecties
• handen ontsmetten met handalcohol na verwijderen handschoenen
• bij zichtbare bevuiling eerst de handen wassen met water en zeep, daarna
ontsmetten met handalcohol
• naaldjes steeds direct in naaldcontainer doen, nooit huls terug op naald
• toch geprikt: nagaan of men besmet is of niet = beroepsziekte (zie 5.6.
Prikongevallen)
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De instelling beschikt over een procedure voor algemene hygiëne en standaardvoorzorgsmaatregelen,
die aan het personeel ter ondertekening wordt bezorgd.

Kappers, pedicure en manicure
• Het is aangewezen deze personen schriftelijk te informeren over de te nemen algemene
voorzorgsmaatregelen (zie 2.2).
• Pedicuremateriaal moet altijd degelijk en correct ontsmet worden.
• Gemeenschappelijke mesjes zijn niet toegestaan.
• Personen die Hepatitis B-positief zijn, gebruiken een eigen pedicureset of materiaal voor
eenmalig gebruik, die voor geen andere bewoners gebruikt wordt.

Voorzorgsmaatregelen

Prikaccidenten en contact met bloed vermijden!
• goede handhygiëne = basishouding

Pedicure en manicure

• pedicuremateriaal moet altijd degelijk en correct ontsmet worden
• geen gemeenschappelijke scheermesjes
• gekende dragers gebruiken een eigen pedicureset

2.2.4 PRIKACCIDENTEN

Kappers
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Risicohoudend afval
Alle scherpe voorwerpen zoals naalden, glazen ampulles, scheermesjes,… behoren tot het
risicohoudend medisch afval (zie 2.2.3. Onderhoud: afval).
Deze scherpe voorwerpen worden in een lekvrije prikbestendige gele container of niet-doorprikbare
naaldcontainer opgeslagen en als risicohoudend afval afgevoerd. Het is belangrijk de naaldcontainer
niet verder te vullen dan aangegeven om prikaccidenten te vermijden en hem te sluiten voor transport.

Voorzorgsmaatregelen

• alle scherpe voorwerpen = naalden, flacons, scheermesjes,…
• in lekvrije prikbestendige container of niet-doorprikbare naaldcontainer
verwijderen
• naaldcontainers niet tot de rand vullen
• nooit scherpe voorwerpen in gewone vuilniszakken

2.2.4 PRIKACCIDENTEN

Risicohoudend afval

Prikaccidenten en contact met bloed vermijden!
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2.3 Vaccinatie
Vaccinatie van de bewoners en het personeel in het WZC is ook een belangrijke algemene maatregel.
Vaccinaties zijn immers een belangrijk middel in de strijd tegen gevaarlijke infectieziekten. Dankzij
uitgebreide vaccinatie komen infecties zoals pokken, kinderverlamming, Difterie, mazelen en
rodehond bijna niet of helemaal niet meer voor in België. Het percentage gevaccineerde personen
moet echter voldoende hoog zijn (90% of meer, afhankelijk van de ziekte) om die ziekten blijvend te
elimineren.
Naast het gebruik van een restrictief antibioticabeleid en het goed toepassen van de algemene
voorzorgsmaatregelen, zorgt een goede vaccinatiestatus van de bewoners en het personeel in het
WZC mee voor een goed infectiepreventiebeleid.
Het vaccinatiebeleid voor het personeel heeft als eerste doel het personeel zelf te beschermen
tegen bepaalde infectieziekten en hun verwikkelingen. Hepatitis B-vaccinatie zorgt er bijvoorbeeld
voor dat het personeelslid Hepatitis B niet doormaakt na een prikaccident.
Anderzijds is het ook in het belang van de kwetsbare groep, waar het personeel zorg voor draagt.
Door zichzelf in te enten wordt de overdracht van infectieziekten (transmissie), bijvoorbeeld griep,
naar de bewoners voorkomen, waardoor minder bewoners ziek worden en eventueel overlijden.
Hetzelfde geldt voor de bewoners. Een goede vaccinatiestatus beschermt hen zodat ze zelf niet ziek
worden, en zorgt er ook voor dat ze bepaalde infectieziekten niet doorgeven aan (mede)bewoners,
personeel of bezoekers.
In hoofdstuk 4. Vaccinaties wordt kort ingegaan op enkele veelgestelde vragen over vaccineren.
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2.4 Hygiëneplan woonzorgcentrum
Een infectiebeleid in een woonzorgcentrum (WZC) kan niet zonder een goed doordacht hygiëneplan.



Naast het correct toepassen van de algemene (voorzorgs)maatregelen (zie 2.2; zie ook
Praktische
documenten/Algemene voorzorgsmaatregelen bij een infectie) is het ook belangrijk dat de ruimten
(kamers, gangen, keuken, badkamers,…), meubelen, gebruiksvoorwerpen,… goed onderhouden
worden. Er dient een schema opgesteld te worden wanneer reinigen met water en zeep volstaat en
wanneer ontsmetten aan de orde is.
De basisregels voor het onderhoud zijn beschreven bij de algemene (voorzorgs)maatregelen (zie 2.2;
zie ook
Praktische documenten/Algemene voorzorgsmaatregelen bij een infectie: onderhoud).



Het is de bedoeling dat elk WZC het bestaande infectiebeleid met hygiëneplan van zijn WZC
integreert in dit draaiboek. In dit hoofdstuk is ruimte voorzien om een verwijzing te noteren naar het
kwaliteitshandboek of een andere referentie waar dit infectiebeleid met hygiëneplan terug te vinden
is. Ook bestaat de mogelijkheid een duplicaat van het infectiebeleid met hygiëneplan toe te voegen.
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Lokaal hygiëneplan en infectiebeleid WZC
Het infectiebeleid met hygiëneplan van het woonzorgcentrum (WZC):
...................................................................................................................................................... *
kan geraadpleegd worden in ........................................................................................................**

...................................................................................................................................................***

*
Noteer hier de naam van het uw woonzorgcentrum.
** Noteer hier waar het hygiëneplan terug te vinden is, bijvoorbeeld: kwaliteitshandboek.
*** Noteer hier de directory of het bestand op uw pc of netwerk. Op deze manier wordt het
draaiboek meer WZC-specifiek en moet er niet op verschillende plaatsen naar informatie
gezocht worden.
Zo ondersteunt het draaiboek ook het bestaande hygiëneplan en infectiebeleid van uw WZC.

Praktische documenten/Lokaal hygiëneplan en infectiebeleid WZC.

Zie
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VERVANG DIT BLAD
DOOR HET BESTAANDE HYGIËNEPLAN EN INFECTIEBELEID VAN UW WZC

Doel
Op deze manier wordt het draaiboek meer woonzorgcentrumspecifiek en moet er niet op verschillende plaatsen naar informatie gezocht worden.
Zo ondersteunt het draaiboek ook het bestaande hygiëneplan en infectiebeleid van uw woonzorgcentrum (WZC).
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2.5 Staande orders bij het vermoeden van een infectie
Vooral tijdens de nacht en het weekend, wanneer de behandelende arts niet steeds bereikbaar
is, staat de verpleegkundige met wachtdienst vaak voor het dilemma: “Zal ik de huisarts met
wachtdienst bellen of niet?”
Argumenten om de wachtarts niet op te roepen, zijn:
• het niet willen overbelasten van de wachtarts met banale klachten
• het feit dat deze arts de bewoner niet kent en de klacht dikwijls ook moeilijker kan interpreteren

Doel
Deze staande orders hebben als doel de verpleging en de verzorging te helpen bij het evalueren en
het inschatten van de ernst van een acuut optredende klacht bij een bewoner.
Bij het doorlopen van een order wordt stap voor stap aangegeven wanneer zeker een arts
gecontacteerd moet worden. Daarnaast wordt ook aangegeven in welke omstandigheden een
verpleegkundige een bepaalde handeling kan stellen zonder een arts te verwittigen.

Verantwoordelijkheid
We moeten hier duidelijk de verantwoordelijkheid laten waar zij hoort. We kunnen hierin drie niveaus
onderscheiden:
• De observatie gebeurt door de verpleegkundige. Hij is verantwoordelijk voor het waarnemen
van klachten en symptomen. Indien hij bepaalde belangrijke symptomen niet waarneemt, geeft
hij geen correcte informatie door aan de arts, waardoor deze een verkeerde beslissing neemt.
• De therapie valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.
• De staande orders (SO) vallen onder de verantwoordelijkheid van de CRA’s (coördinerende
en raadgevende artsen).
Indien de schema’s correct doorlopen worden, kunnen wij stellen dat de toegestane handeling
zonder noemenswaardig risico uitgevoerd kan worden.

Informatie
De informatie in deze staande orders kan nooit het consult van een arts vervangen. Bedenk dat het
bij twijfel steeds beter is te bellen in plaats van risico’s te nemen.

Dossier
Na het schema te hebben doorlopen, worden alle metingen, observaties, acties en behandelingen
genoteerd in het verpleegkundig dossier en wordt de huisarts de dag nadien gebrieft.
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Algemene richtlijnen bij het vermoeden van een infectie
Staar u niet blind op koorts of géén koorts om alarm te slaan!
Ook infectie zonder koorts kan!
Bij twijfel steeds huisarts bellen!
Bij alarmtekens steeds huisarts bellen!

2.5.1 EVALUATIE INFECTIE
EN KOORTS

2.5.1 Evaluatie infectie en koorts

I. Algemene symptomen infectie = 5 vitale parameters opvolgen!
1. bewustzijn

• suf, verward,...

2. ademhaling

• snel (meer dan 30/min), kortademig, piepen,...

3. hartslag

• snel (meer dan 100/min)

4. bloeddruk

• normaal: 100 < syst BD < 160

5. temperatuur

• meer dan 37,5°C, rilkoorts, hevig zweten

II. Specifieke symptomen infectie
1. NKO-luchtwegen

• keelpijn, neusloop, hoest, kortademig, piepen,
oorpijn,...

2. maag-darm

• braken, diarree, flatulentie, misselijk,
buikkrampen,...

3. urineweg

• incontinentie, veel meer plassen, kleine beetjes,
uitzicht urine (troebel, bloed, ruikt naar ammoniak),
buikpijn, lendenpijn,…

4. huid en weke delen

• rood, warm, pijn, zwelling

5. sepsis

• algemene tekens zeer uitgesproken en bewoner in
zeer slechte toestand

III. Alarmtekens
Koorts of geen koorts in combinatie met…

•
•
•
•
•
•
•

rillingen
hevig zweten
gedaald bewustzijn
huidverkleuring
verminderde urineproductie
pijn
gestoorde vitale parameters: bewustzijn,
ademhaling, hartslag, bloeddruk, temperatuur
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Verpleegprobleem
1) koorts + alarmtekens!!

Doel + evaluatie
oorzaak achterhalen
temperatuur onder 37,5°C

Verpleegkundige actie
• 5 vitale parameters opvolgen
• dringend overleg met huisarts of
huisbezoek aanvragen
• paracetamol 500 mg per os of suppo

2.5.1 EVALUATIE INFECTIE
EN KOORTS

Specifieke richtlijnen bij het vermoeden van een infectie

normaliseren vitale
parameters
2) alarmtekens!!
zonder koorts

oorzaak achterhalen
normaliseren vitale
parameters

3) koorts: > 37,5°C
zonder bijkomende
tekens infectie

temperatuur onder 37,5°C

• 5 vitale parameters opvolgen
• dringend overleg met huisarts of
huisbezoek aanvragen
• 5 vitale parameters volgen 2 dagen
• paracetamol 500 mg per os of suppo/4 u
• elke 4 uur herevalueren: parameters
noteren
• bewoner laten rusten
• bewoner voldoende laten drinken
• bewoner niet te warm toedekken
MAAR ALS ...
• koorts blijft na 2 dagen + geen
andere symptomen:
huisarts contacteren en vragen of urinestaal nodig is
• koorts met bijkomende tekens
infectie +/- alarmtekens:
huisbezoek aanvragen
• koorts < 37,5°C: stop paracetamol
• heroptreden koorts zonder
bijkomende tekens infectie:
huisarts contacteren

4) koorts > 37,5°C
+ specifieke
symptomen

temperatuur onder 37,5°C
verminderen specifieke
symptomen

•
•
•
•
•

2 dagen afwachten kan
paracetamol 500 mg per os of suppo/4 u
symptomatisch: rusthuisapotheek
5 vitale parameters opvolgen
elke 4 uur herevalueren: parameters
noteren
• bewoner laten rusten
• bewoner voldoende laten drinken
• bewoner niet te warm toedekken
MAAR ALS ...
• kwetsbare bewoner:
onmiddellijk huisarts contacteren
• bij toename klachten
+/- alarmtekens
+/- verstoorde vitale parameters
+/- geen verbetering na 2 dagen:
huisbezoek aanvragen
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Zie
Praktische documenten/Staand order: koorts; zie ook 2.5.2. Werkschema: symptomen koorts.
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EN KOORTS

Werkschema koorts
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2.5.2 Werkschema: symptomen

De volgende symptomen, die soms ook tekenen van een infectie kunnen zijn, komen aan bod:
• braken
• buikpijn
• diarree
• dyspnoe (kortademigheid)
• hoofdpijn
• koorts
• vertigo (duizeligheid)
• verwardheid

2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

De staande orders zijn in werkschema’s samengevat. Een legende kan steeds geraadpleegd
worden.

Praktische documenten/Staande orders)

(Zie
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Acuut braken
Legende

Begin
of einde

Handeling

Beslissingsmoment
Uitkomst =
ja of neen

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier
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2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

• 100<syst BD<160: de systolische bloeddruk is hoger dan 100 en lager dan 160 mm Hg druk
• 60<glyc<400: de glycemie is hoger dan 60 en lager dan 400
• Domperidone® of het keuzeproduct uit het RVT-formularium
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ACUUT BRAKEN

JA

Bij twijfel steeds
huisarts bellen

Bloed
Stoelgang
Koffiegruis
< 24 u medicatieverandering
Diarree
Lichtschuw
Koorts
Pijn

2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

Acuut braken

JA

NEEN

Gal of voedsel braken

NEEN

100<syst BD<160
en
60<pols<100
Huisarts bellen

JA

NEEN

Gekende
diabetespatiënt

JA

Glycemie
prikken

60<glyc<400
JA

NEEN

Domperidone 10 mg
(………………….®)
(onder tong)
Voedingspauze

Na ½ u
klachten
over

NEEN

JA

STOP

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier
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Acute buikpijn
Legende

Begin
of einde

Handeling

Beslissingsmoment
Uitkomst =
ja of neen

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier
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• Butylscopolamine® of het keuzeproduct uit het RVT-formularium
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Zeer hevig of hevig
Stilliggende patiënt
Medicatieverandering < 24 u
Pijn op 1 plaats
Koorts

ACUTE BUIKPIJN
Bij twijfel steeds
huisarts bellen

2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

Acute buikpijn

JA

NEEN

NEEN

100<syst BD<160
en
60<pols<100
JA

Huisarts bellen

Gekende
diabetespatiënt

JA

NEEN

Glycemie
prikken

60<glyc<400
JA

NEEN

Kolieken: op- en
afgaande pijn, over
volledige buik:
Butylscopalamine
(……………….®)
10 mg PO

Na ½ u
klachten
over

NEEN

JA

STOP

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier
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Diarree

• Diarree: diarree moet duidelijk onderscheiden worden van overloopdiarree, waarbij de vloeibare
substanties voorbij de faecalomen passeren. Het belang van een rectaal toucher dient hier
zeker benadrukt te worden.
• Epidemisch: een snelle verspreiding van een ziekte onder de bevolking zodat meerdere
mensen tegelijk ziek worden. In dit geval moet zeker de cra verwittigd worden.
• Endemisch: het meer dan normaal voorkomen van een bepaalde ziekte in een bepaalde
bevolkingsgroep, maar zonder verdere verspreiding.
• 100<syst bd<160: de systolische bloeddruk is hoger dan 100 en lager dan 160 mm hg druk.
• Loperamide® of het keuzeproduct uit het rvt-formularium.

Begin
of einde

Handeling

Beslissingsmoment
Uitkomst =
ja of neen

2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

Legende

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier
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Overloopdiarree
Koorts of braken
Constante pijn i.p.v. op- en afgaande pijn
Bloederige of slijmerige diarree
Verminderd bewustzijn
Verminderde urineproductie
Epidemisch?

DIARREE
Bij twijfel steeds
huisarts bellen

JA

2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

Diarree

NEEN

NEEN

100<syst BD<160
en
60<pols<100
JA

Steeds laxativagebruik nagaan, pas dan
2 tabl loperamide (…………….®) geven
Dieet
na 4 u symptomen herevalueren
en indien geen alarmsymptomen
of nieuwe symptomen
1 loperamide (……………….®) herhalen

Huisarts bellen

JA

Optreden andere
symptomen
NEEN

NEEN

Diarree gestopt
JA

Stop toediening loperamide
(…………….®)

STOP

Noteer observaties
en handelingen in
dossier

NEEN

Heroptreden
symptomen
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Dyspnoe (kortademigheid)
Legende

Begin
of einde

Handeling

Beslissingsmoment
Uitkomst =
ja of neen

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier
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2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

• T°≤37,5: temperatuur lager of gelijk aan 37,5°C
• 100<syst BD<160: de systolische bloeddruk is hoger dan 100 en lager dan 160 mm Hg druk
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Hoofdzakelijk bij neerliggen
Trekkende ademhaling hulpademhalingsspieren
Elke vorm van bloedverlies
Ophoesten bloederig sputum
<14 dd na operatie
>24 u bedlegerig
Borstpijn

DYSPNOE
Bij twijfel steeds
huisarts bellen

JA

2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

Dyspnoe (kortademigheid)

NEEN

Huisarts bellen
parameters
meedelen

100<syst BD<160
en
60<pols<100
en
pols regelmatig
en
T°≤37,5

NEEN

ondertussen
1 l/min
zuurstof geven

JA

JA

Na 10 min
klachten
over

NEEN

STOP

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier
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Hoofdpijn
Legende

Begin
of einde

Handeling

Beslissingsmoment
Uitkomst =
ja of neen

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier
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• T°≤37,5: temperatuur lager of gelijk aan 37,5°C
• 100<syst BD<160: de systolische bloeddruk is hoger dan 100 en lager dan 160 mm Hg druk
• Paracetamol® of het keuzeproduct uit het RVT-formularium
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Gevallen
Duizeligheid
Verlamming
Zicht- of spraakstoornissen
Verwardheid of sufheid
Nekstijfheid
Braken

HOOFDPIJN
Bij twijfel steeds
huisarts bellen

2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

Hoofdpijn

JA

NEEN

100<syst BD<160
en 60<pols<100
en T°≤37,5°C

NEEN

Huisarts bellen

JA

paracetamol geven

Na 2 u
hoofdpijn over

NEEN

JA

NEEN

100<syst BD<160
En 60<pols<100
en T°≤37,5°C
JA

500 mg Na 4 u symptomen herevalueren
en indien geen alarmsymptomen
of nieuwe symptomen
eventueel 500 mg paracetamol
(………………….®) herhalen
STOP

Stop toediening loperamide
(…………….®)
(………….®)geven

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier

JA

NEEN

Heroptreden
symptomen
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Koorts

•
•
•
•

T°>37,5: temperatuur hoger dan 37,5°C
T°≤37,5: temperatuur lager of gelijk aan 37,5°C
100<syst BD<160: de systolische bloeddruk is hoger dan 100 en lager dan 160 mm Hg druk
Paracetamol® of het keuzeproduct uit het RVT-formularium

Begin
of einde

Handeling

Beslissingsmoment
Uitkomst =
ja of neen

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier
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SYMPTOMEN

Legende
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Pijn
Rillingen
Hevig zweten
Gedaald bewustzijn
Huidverkleuring
Verminderde urineproductie

KOORTS =
t°>37,5°C
Bij twijfel steeds
huisarts bellen

2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

Koorts

JA

NEEN

100<syst BD<160
en
60<pols<110

NEEN

Huisarts bellen

JA

500 mg paracetamol (………………®)
geven
na 4 u symptomen herevalueren
en indien geen alarmsymptomen
of nieuwe symptomen
500 mg paracetamol (………….®) herhalen

JA

Optreden andere
symptomen
NEEN

NEEN

T°≤37,5°C

JA

Stop toediening paracetamol
(……………….®)

STOP

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier

NEEN

Heroptreden
symptomen

JA
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Acute vertigo (duizeligheid)
Legende

Begin
of einde

Handeling

Beslissingsmoment
Uitkomst =
ja of neen

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier

2. Algemene maatregelen | 2.5 Staande orders bij het vermoeden van een infectie

2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

• T°>37,5: temperatuur hoger dan 37,5°C
• 100<syst BD<160: de systolische bloeddruk is hoger dan 100 en lager dan 160 mm Hg druk
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Trauma
Stuipen
Hevige hoofdpijn
Verlammingsverschijnselen
Spraak- of zichtstoornissen
Bewustzijnsdaling
Kortademigheid
Braken

ACUTE VERTIGO
Bij twijfel steeds
huisarts bellen

2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

Acute vertigo (duizeligheid)

JA

NEEN

Beveilig bewoner
in liggende houding
Huisarts bellen
100<syst BD<160
en 60<pols<100
en normale huidskleur

NEEN

JA

JA

Stop nieuwe medicatie tot
overleg met huisarts

Recente medicatieverandering?

NEEN

Zie SO koorts

T°>37,5°C

JA

Alcoholabusus

STOP

Extra opvolgen
bewoner

NEEN

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier

JA

NEEN

Na 2 u symptomen
over
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Acute verwardheid
Legende

Begin
of einde

Handeling

Beslissingsmoment
Uitkomst =
ja of neen

Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier
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2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

• 100<syst BD<160: de systolische bloeddruk is hoger dan 100 en lager dan 160 mm Hg druk
• 60<glyc<400: de glycemie is hoger dan 60 en lager dan 400
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ACUTE
VERWARDHEID

2.5.2 WERKSCHEMA:
SYMPTOMEN

Acute verwardheid

<48 u medicatieveranderingen
Gedaald bewustzijn
Rusteloos
Verlammingsverschijnselen
Koorts

Bij twijfel steeds
huisarts bellen
NEEN

JA

Gekende diabetes?

Glycemie
prikken

NEEN

60<glyc<400

NEEN
JA

NEEN

Urinestick negatief op
RBC, WBC, nitrieten?

JA

100<BD<160
60<pols<100
JA

NEEN

Huisarts bellen

Regelmatige pols

JA

Verminderde
urineproductie?
JA

Drinken
stimuleren
STOP
NEEN

Verwardheid beter
na 1 u
Noteer observaties
handelingen in
verpleegdossier

JA
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2.6
Verwittigingsdiagram bij het
uitbreken van een infectie

2.6 Verwittigingsdiagram bij het uitbreken van een infectie
Wanneer een bewoner toch een infectie heeft, is een goede communicatie tussen de verschillende
zorgverleners, bewoner(s), familie en bezoek belangrijk om een verdere verspreiding van de ziekte te
voorkomen. Ook dienen de nodige instanties verwittigd te worden bij ziekte met verplichte aangifte,
voedselvergiftiging en epidemie. Het verwittigingsdiagram ondersteunt de communicatie tussen al
de betrokken partijen, zodat niemand over het hoofd wordt gezien.
De hoofdverpleegkundige, de huisarts en de coördinerende en raadgevende arts (CRA) zijn de
drie sleutelfiguren in het vaststellen van de ziekte, het maken van afspraken, het verwittigen van de
anderen, het opvolgen en verder bijsturen en het afronden van de gemaakte afspraken.
Elk woonzorgcentrum (WZC) kan zelf een verwittigingsdiagram opstellen, zodat de telefoonnummers,
de namen van de huisartsen, CRA, ziekenhuishygiënist, directie en andere diensten betrokken bij
het infectiebeleid van het WZC en de regio snel geraadpleegd kunnen worden.

Schema

Verwittigingsdiagram bij infectieziekten met besmettingsgevaar
Hoofdverpleegkundige

Huisarts

Dagelijks verantwoordelijke

Coördinerend en raadgevend arts
CRA:
Tel:
E-mail:

Gezondheidsinspectie
Provincie:
Wacht: 02/512.93.89
Eetwareninspectie:

Huisartsen
Bezoekende huisartsen:

Arbeidsgeneesheer
Dr:
Tel:
E-mail:
Personeel

Bewoners

Praktische documenten/Verwittigingsdiagram bij infectieziekten met besmettingsgevaar.

Zie
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Geen epidemie: stappenplan
Stap 1: melding
• Wanneer een bewoner een besmettelijke ziekte heeft, al dan niet met aangifteplicht, dient de
coördinerende en raadgevende arts (CRA) te worden verwittigd door de hoofdverpleegkundige
en/of door de huisarts (zie
Praktische documenten/Verwittigingsdiagram bij infectieziekten
met besmettingsgevaar).
• De hoofdverpleegkundige verwittigt de dagelijkse verantwoordelijke of verantwoordelijke van het
infectiebeleid in het WZC dat er bij een bewoner een besmettelijke ziekte vastgesteld werd en
dat er bijkomende voorzorgsmaatregelen afgesproken moeten worden.
• In overleg met de hoofdverpleegkundige, huisarts en/of CRA wordt nagegaan of er naast de
algemene voorzorgsmaatregelen ook nog bijkomende voorzorgsmaatregelen genomen dienen
te worden.
• De bijkomende voorzorgsmaatregelen worden zo nodig afgesproken. De steekkaarten
infectieziekten (zie 3.2; zie ook
Steekkaarten) zijn een hulpmiddel om dit snel en op een
overzichtelijke manier te doen.
• Zo nodig wordt ook Toezicht Volksgezondheid verwittigd en worden ook de andere instanties op
de hoogte gebracht (zie 6.1 en 6.2; zie ook
Praktische documenten/Infectieziekten: nuttige
contactgegevens voor de regio van het WZC).







Stap 2: opvolging
• De hoofdverpleegkundige zorgt ervoor dat de maatregelen voor het voorkomen van een verdere
uitbreiding van de infectie correct worden toegepast.
• De hoofdverpleegkundige meldt nieuwe gevallen aan de CRA en de dagelijkse verantwoordelijke
of verantwoordelijke infectiebeleid van het WZC.
• Bij het vermoeden van een epidemie: meer dan twee nieuwe gevallen binnen een relatief korte
periode met dezelfde symptomen op de afdeling of binnen het WZC:
- verwittigt de CRA het Toezicht Volksgezondheid, de arbeidsgeneesheer en collega-huisartsen
(zie 6.1 en 6.2; zie ook
Praktische documenten/Infectieziekten: nuttige contactgegevens
voor de regio van het WZC)
- stuurt de CRA de genomen maatregelen indien nodig bij.



Stap 3: afronden
• Wanneer het besmettingsgevaar geweken is, wordt het opheffen van de maatregelen besproken
met de huisarts, hoofdverpleegkundige en CRA.
• Dit wordt dan aan al de betrokken partijen meegedeeld: verplegend personeel, onderhoud,
directie, ander personeel van het WZC.

Stap 4: evaluatie
• De aanpak, het doorspelen van de informatie en de implementatie van de genomen maatregelen
worden geëvalueerd.

2. Algemene maatregelen | 2.6 Verwittigingsdiagram bij het uitbreken van een infectie januari 2012 | 84

Epidemie: stappenplan
Definitie
Een epidemie is een snelle verspreiding van een ziekte onder de bevolking zodat meerdere mensen
tegelijk ziek worden door één en dezelfde ziekteverwekker.

Stappenplan
Het verwittigingsdiagram blijft van toepassing in het kader van een epidemie. Ook de werkwijze
verloopt vrij gelijklopend met de situatie wanneer er nog geen epidemie is, alleen het vertrekpunt is
anders. Is er al een epidemie aan de gang in de omgeving, dan is het belangrijk om kort op de bal
te spelen en het aantal nieuwe gevallen te beperken binnen het WZC.

Stap 1: melding
• Een epidemie van een bepaalde infectieziekte, bijvoorbeeld griep, in het dorp, de gemeente, de
stad, het land, de wereld wordt gemeld of is in aantocht.
• Wanneer een bewoner de symptomen vertoont van deze infectieziekte, al dan niet met
aangifteplicht, dient de coördinerende en raadgevende arts (CRA) te worden verwittigd door
de hoofdverpleegkundige en/of door de huisarts (zie
Praktische documenten/Verwittigingsdiagram bij infectieziekten met besmettingsgevaar).
• De hoofdverpleegkundige verwittigt de dagelijkse verantwoordelijke dat er bij een bewoner een
besmettelijke ziekte vastgesteld werd en dat er bijkomende voorzorgsmaatregelen afgesproken
moeten worden.
• In overleg met de hoofdverpleegkundige, huisarts en/of CRA worden de bijkomende
voorzorgsmaatregelen afgesproken; de algemene voorzorgsmaatregelen blijven van toepassing.
• De steekkaarten infectieziekten (zie 3.2; zie ook
Steekkaarten ) zijn een hulpmiddel om dit
snel en op een overzichtelijke manier te doen.
• Indien nodig wordt ook het Toezicht Volksgezondheid verwittigd en worden ook de andere
instanties op de hoogte gebracht (zie 6.1 en 6.2; zie ook
Praktische documenten/
Infectieziekten: nuttige contactgegevens voor de regio van het WZC).







Stap 2: opvolging
• De hoofdverpleegkundige zorgt ervoor dat de maatregelen voor het voorkomen van een
verdere uitbreiding van de infectie correct worden toegepast.
• De hoofdverpleegkundige meldt nieuwe gevallen aan de CRA en de dagelijkse
verantwoordelijke of verantwoordelijke infectiebeleid van het WZC.
• Bij het vermoeden van een epidemie binnen het WZC zelf: meer dan twee nieuwe gevallen met
dezelfde symptomen op de afdeling of binnen het WZC:
- verwittigt de CRA het Toezicht Volksgezondheid, de arbeidsgeneesheer en collegahuisartsen (zie 6.1 en 6.2; zie ook
Praktische documenten/Infectieziekten: nuttige
contactgegevens voor de regio van het WZC)
- stuurt de CRA de genomen maatregelen indien nodig bij.
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Stap 3: afronden
• Wanneer het besmettingsgevaar geweken is, wordt het opheffen van de maatregelen
besproken met de huisarts, hoofdverpleegkundige en CRA.
• Dit wordt dan aan al de betrokken partijen meegedeeld: verplegend personeel, onderhoud,
directie, ander personeel van het WZC.

Stap 4: evaluatie
• De aanpak, het doorspelen van de informatie en de implementatie van de genomen
maatregelen worden geëvalueerd.
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Verwittigingsdiagram WZC zelf aanmaken
Maak zelf uw verwittigingsdiagram aan met de cd-rom bij dit draaiboek (zie: Praktische documenten/
Verwittigingsdiagram bij infectieziekten met besmettingsgevaar). Vul de ontbrekende gegevens in bij
de items ‘Coördinerende en raadgevende arts’ - ‘Toezicht Volksgezondheid’ - ‘Arbeidsgeneesheer’
- ‘Bezoekende huisartsen’.
Vul ook de afzonderlijke documenten in, zodat ze via de links in dit draaiboek ook gebruikt kunnen
worden in uw WZC:
• Coördinerende en raadgevende artsen (zie
Praktische documenten/CRA’s uit de regio:
contactgegevens)
• Toezicht Volksgezondheid (zie
Praktische documenten/Infectieziekten: nuttige contactgegevens voor de regio van het WZC)
• Bezoekende huisartsen (zie
Praktische documenten/Bezoekende huisartsen in het WZC:
contactgegevens)
• Arbeidsgeneesheer (zie
Praktische documenten/Arbeidsgeneesheer en Externe dienst voor
preventie en bescherming: contactgegevens)
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3. BIJKOMENDE
MAATREGELEN
Wanneer een bewoner ziek is door een infectie, moet steeds bekeken worden of de algemene
voorzorgsmaatregelen volstaan om verdere verspreiding van de infectie te voorkomen en of het dus
nodig is bijkomende maatregelen te treffen. Dit gebeurt in overleg met de hoofdverpleegkundige,
de huisarts en/of de coördinerende en raadgevende arts (CRA) (zie 2.6; zie ook
Praktische
documenten/Verwittigingsdiagram bij infectieziekten met besmettingsgevaar).



Deze bijkomende maatregelen zijn maatregelen die uit voorzorg genomen worden, naast de
algemene voorzorgsmaatregelen, om andere medebewoners, het personeel en het bezoek ook
niet ziek te maken. Daarom worden deze bijkomende maatregelen in dit hoofdstuk bijkomende
voorzorgsmaatregelen genoemd.
Eerst worden de bijkomende voorzorgsmaatregelen in het algemeen toegelicht.
Daarna worden de steekkaarten infectieziekten besproken. De steekkaarten zijn een praktisch
hulpmiddel bij het maken van afspraken met de huisarts, het verzorgend personeel, het onderhoud,
de keuken, het bezoek en de bewoner zelf over de te nemen bijkomende voorzorgsmaatregelen (zie
ook
Steekkaarten).
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3.1
Bijkomende
voorzorgsmaatregelen

3.1 Bijkomende voorzorgsmaatregelen
In dit hoofdstuk worden de bijkomende voorzorgsmaatregelen besproken die bovenop de algemene
voorzorgsmaatregelen genomen dienen te worden om verdere verspreiding van een infectieziekte
te voorkomen.
De overdracht van een ziektekiem kan via contact, via druppels of via de lucht. Naast de
overdrachtswegen bepalen ook enkele kenmerken van de bewoners zelf de aard van de te nemen
bijkomende voorzorgsmaatregelen: lichaamshygiëne, medewerking, ziekte-inzicht,…
Voor de duidelijkheid wordt het dragen van beschermende kledij (masker, handschoenen,
veiligheidsbril en overschort) in dit draaiboek steeds als een bijkomende voorzorgsmaatregel
genoteerd, omdat dit in de dagelijkse praktijk nog onvoldoende als algemene voorzorgsmaatregel
toegepast wordt en hier toch extra aandacht aan besteed dient te worden.
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Overschort
Het dragen van een overschort is aangewezen indien er een risico is dat de gewone beroepskledij
bevuild wordt met bloed of lichaamsvochten (= algemene voorzorgsmaatregel) of indien er een
overdracht via contact mogelijk is. Het doel is de gewone beroepskledij niet te bevuilen.
Het best wordt een wegwerpschort met een ondoordringbare barrière gebruikt. Een propere schort
kan aangetrokken worden in de gang. Een gebruikte schort wordt in de kamer aangetrokken en
na gebruik wordt deze met de buitenzijde naar buiten opgehangen in de kamer. De schort wordt
minstens dagelijks en bij zichtbare bevuiling steeds vervangen.
Bij sommige infectieziekten, zoals schurft, en in sommige situaties, zoals beschermende isolatie of
een bewoner met een zeer slechte lichaamshygiëne en overvloedige diarree, moet een overschort
met lange mouwen gedragen worden. Wanneer een overschort met lange mouwen nodig is, dient
dit duidelijk afgesproken te worden.
De bevuilde (wegwerp)schort wordt in de daarvoor bestemde (vuilnis)zak gestoken.
Enkel indien het een korte aanwezigheid op de kamer betreft, zonder lichamelijk contact met de
bewoner of zijn omgeving, is geen beschermende kleding vereist.

Overschort
Wanneer?
• algemene voorzorgsmaatregel:
- bij risico op spatten met bloed en andere lichaamsvochten
- bij te verwachten bevuiling van de kledij
• bijkomende voorzorgsmaatregel:
- bij contactoverdracht
Hoe?
• bij voorkeur wegwerpschort
• bij linnen overschort:
- propere schort aantrekken in de gang
- gebruikte schort aantrekken in de kamer
- steeds met de buitenzijde naar buiten ophangen in de kamer
- dagelijks of bij zichtbare bevuiling of nat vervangen
- specifiek bestemd voor de verzorging van één bewoner
• na uitdoen overschort: correcte handhygiëne
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3.1.1 BESCHERMENDE KLEDIJ

3.1.1 Beschermende kledij: overschort, handschoenen,
masker, veiligheidsbril

Het dragen van niet-steriele latexvrije handschoenen is aangewezen telkens wanneer er een risico
bestaat om de handen met bloed of lichaamsvochten te bevuilen (=algemene voorzorgsmaatregel)
of ingeval een bewoner in contactisolatie verzorgd wordt (MRSA, Clostridium difficile,...).
Na gebruik worden de handschoenen steeds weggegooid en de handen ontsmet met handalcohol
Hierbij dient opgelet te worden dat er geen contact is met de bevuilde zijde. (Zie 2.2.1; zie
ook
Praktische documenten/Affiche ‘Handschoenen aan en uit’)



Niet-steriele wegwerphandschoenen
Wanneer?
• algemene voorzorgsmaatregel:
- bij risico op contact met bloed en andere lichaamsvochten
- bij te verwachten bevuiling van de handen
• bijkomende voorzorgsmaatregel:
- bij bewoner in contactisolatie
Hoe?
• na uitdoen handschoenen: handen ontsmetten met handalcohol

Veiligheidsbril
Het dragen van een veiligheidsbril wordt aanbevolen als er risico is op spatten met bloed en andere
lichaamsvochten in het aangezicht.
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3.1.1 BESCHERMENDE KLEDIJ

Niet-steriele latexvrije handschoenen

Bij risico op spatten met bloed of andere lichaamsvochten in het aangezicht wordt een meerlagig
masker gedragen (= algemene voorzorgsmaatregel). Een meerlagig masker wordt ook gebruikt
wanneer een overdracht van ziekteverwekkers via de lucht (druppels of aerosolen) te verwachten
is. De bewoner hoest of niest dan grotere druppels (> 5 µ) of kleinere besmette partikels (aerosolen)
vanuit de luchtwegen op, die verspreid worden in de directe omgeving van de bewoner (binnen 1
m) of in heel de kamer. Eenlagige maskers hebben totaal geen zin en geven een vals gevoel van
veiligheid. Er moet steeds op gelet worden dat het masker op de juiste wijze gedragen wordt en
goed aansluit.
In geval van druppeloverdracht moet het masker steeds gedragen worden in de nabijheid van de
bewoner (binnen 1,5 m) bij zorgcontacten.
Indien het gaat om kleinere partikels, aerosolen (bijvoorbeeld tuberculose), dan moet het masker
opgezet worden in de gang voor het betreden van de kamer, omdat deze partikels zich over een
grotere afstand kunnen verplaatsen en in de lucht blijven hangen. Na het verlaten van de kamer
wordt het masker weggegooid.

Meerlagig masker
Wanneer?
• algemene voorzorgsmaatregel:
- bij risico op spatten met bloed en andere lichaamsvochten in het aangezicht
• bijkomende voorzorgsmaatregel:
- bij druppeloverdracht
- bij aerogene overdracht
Hoe?
• bij risico op spatten of druppeloverdracht
- tijdens zorgcontacten masker dragen
• bij aerogene overdracht
- voor het betreden van de kamer: masker opzetten
- na het verlaten van de kamer: masker verwijderen
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3.1.1 BESCHERMENDE KLEDIJ

Meerlagig masker

Rechtstreeks of onrechtstreeks contact
Overdracht van ziektekiemen door rechtstreeks contact (direct) betekent dat de zorgverlener of
een andere bewoner met zijn huid of slijmvliezen direct de huid of de slijmvliezen van een andere
bewoner aanraakt en zich op deze manier besmet of kiemen overbrengt.
Bij overdracht door onrechtstreeks contact (indirect) is er een transportmiddel dat de kiemen
overbrengt van de ene bewoner naar de andere. Dit kan een voorwerp zijn, bijvoorbeeld een
besmette thermometer, maar het frequentste transportmiddel van kiemen zijn de handen van een
gezondheidswerker. De handen spelen dus een belangrijke rol bij contactoverdracht.
De bijkomende voorzorgsmaatregelen om contactoverdracht (rechtstreeks (direct) en
onrechtstreeks (indirect) contact) te vermijden, bestaan uit het dragen van niet-steriele latexvrije
wegwerphandschoenen en een overschort.

Druppels
Druppels groter dan 5 micrometer, droplets genaamd, zijn sowieso bevolkt met allerlei deeltjes
(vocht, stof, allerlei kiemen,…), maar soms zijn ze ook besmet met ziekteverwekkende kiemen uit
de bovenste luchtwegen en de slokdarm.
De overdracht van de ziektekiemen gebeurt door hoesten, niezen of spreken, waardoor de druppels
rechtstreeks op het oog-, mond- of neusslijmvlies van de zorgverlener terechtkomen als die dicht
genoeg bij de zieke bewoner staat: minder dan 1 meter.
De bijkomende voorzorgsmaatregelen om overdracht door druppels te vermijden bestaat uit het
dragen van een meerlagig masker bij een afstand tussen de zorgverlener en de bewoner kleiner dan
1,5 meter: de zorgcontacten. In de praktijk wordt niet steeds onderscheid gemaakt wanneer juist wel
of niet een masker gedragen moet worden. Bij het betreden van de kamer weet de zorgverstrekker
niet steeds waar de bewoner zich bevindt en hoe dicht hij bij de bewoner zal staan, maar gezien
de ernst van de ziekte kunnen er ook geen risico’s genomen worden. Daarom wordt bij sommige
druppelinfecties toch aangeraden het masker steeds op te zetten voor het betreden van de kamer.
Hetzelfde geldt ook voor de schoonmaak: de schoonmakers zullen niet voortdurend op 1,5 meter
rond de bewoner blijven. De bewoner zelf draagt een meerlagig masker bij het verlaten van de
kamer, bijvoorbeeld bij transport.
Natuurlijk blijven de algemene voorzorgsmaatregelen gelden en moet men ook een overschort en
handschoenen dragen wanneer er een risico is op spatten met bloed en andere lichaamsvochten.
Het dragen van een veiligheidsbril wordt eveneens aanbevolen als er risico is op spatten met bloed
en andere lichaamsvochten in het aangezicht.
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3.1.1 BESCHERMENDE KLEDIJ

Overdrachtswegen en type beschermende kledij

Dit is de overdacht van ziektekiemen door de lucht via kleine partikels (aerosolen). Wanneer de
druppels, waar de ziektekiemen zich in bevinden, kleiner zijn dan 5 micrometer, dan kunnen deze
zich over lange afstanden verplaatsen door de lucht ver van de bewoner, maar ook door hun kleine
gewicht lang in de lucht blijven rondzweven. Bovendien kunnen sommige ziektekiemen lang in de
buitenwereld overleven. Dit verklaart waarom de lucht besmettelijk kan blijven zelfs bij afwezigheid
van de zieke (bijvoorbeeld tuberculose).
De bijkomende voorzorgsmaatregelen om overdracht door de lucht te vermijden bestaat uit het
dragen van een meerlagig masker, steeds bij het betreden van de kamer door de zorgverlener. De
bewoner draagt een meerlagig masker bij het verlaten van de kamer, bijvoorbeeld voor transport.
Natuurlijk blijven de algemene voorzorgsmaatregelen gelden en moet men ook een overschort en
handschoenen dragen wanneer er risico is op spatten met bloed en andere lichaamsvochten.
Het dragen van een veiligheidsbril wordt eveneens aanbevolen als er risico is op spatten met bloed
en andere lichaamsvochten in het aangezicht.

Overdrachtswegen en type beschermende kledij
Wat?

Contact

Druppel

Aerogeen

Overschort

ja

neen

neen

Handschoenen

ja

neen

neen

Masker

neen

ja

ja
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3.1.1 BESCHERMENDE KLEDIJ

Aerogeen

3.1.2 Isolatie
Bronisolatie en beschermende (protectieve) isolatie

Bij bronisolatie dient de bewoner geïsoleerd te worden wanneer deze bewoner een besmettelijke ziekte
heeft of ervan verdacht wordt, waardoor er besmettingsgevaar is voor de omgeving: medebewoners,
verzorging, familie, bezoek,… Dit betekent dat de bewoner op een eenpersoonskamer verzorgd
dient te worden of op een meerpersoonskamer met bewoners met dezelfde aandoening (groeperen
of cohorteren).

Beschermende (protectieve) isolatie of omgekeerde isolatie
Bij beschermende (protectieve) isolatie of omgekeerde isolatie dient de bewoner op een
eenpersoonskamer gelegd te worden om hem te beschermen tegen schadelijke invloeden van
buitenaf, omdat de weerstand van de bewoner laag is en hij daarom een grote kans loopt een
infectie van buitenaf op te doen.

Isolatie

Bronisolatie

Beschermende isolatie

Besmettingsgevaar

voor de omgeving

voor de bewoner zelf

Doel

verspreiding infectie voorkomen

geen infectie oplopen

Eenpersoonskamer

ja

ja

Groeperen (cohorteren)

ja, als het niet anders kan

neen
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3.1.2 ISOLATIE

Bronisolatie

Vorm van isolatie en beschermende kledij

Vorm

Overdracht

Beschermende kledij

Contactisolatie
bijvoorbeeld diarree

• contact (direct en indirect)

• handschoenen
• overschort

Druppelisolatie
bijvoorbeeld kinkhoest

• druppel (>5µ) i.g.v. afstand < 1 m

• masker < 1,5 m

Druppelcontactisolatie
bijvoorbeeld luchtweginfectie

• contact (direct en indirect)
• druppels (>5µ) i.g.v. afstand < 1 m

• masker < 1,5 m
• handschoenen
• overschort

Aerogene isolatie
bijvoorbeeld tuberculose, mazelen,
Varicella

• aerosolen:
- besmette partikels in de lucht
(<5µ)

• masker

Strikte isolatie =
aerogene+contact
isolatie bijvoorbeeld SARS

• aerosolen:
- besmette partikels in de lucht
(<5µ)
• direct en indirect contact

• masker
• handschoenen
• overschort
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3.1.2 ISOLATIE

De overdracht van de ziektekiem bepaalt welke vorm van isolatie toegepast wordt en ook welke
beschermende kledij gedragen dient te worden.

3.2
Steekkaarten infectieziekten

3.2 Steekkaarten infectieziekten
In dit onderdeel worden verschillende infectieziekten, alfabetisch gerangschikt, besproken aan de
hand van twee steekkaarten:
• flash info
• bijkomende voorzorgsmaatregelen

Flash info
Op deze steekkaart wordt per infectieziekte beknopt achtergrondinformatie gegeven over de
verwekker van de infectie, de incubatietijd, de besmettelijkheid (de bron en de manier van
overdracht), het ziektebeeld zelf, de verwikkelingen, de risico’s tijdens de zwangerschap, de
preventiemogelijkheden en bijkomende opmerkingen. De behandeling is er niet in opgenomen,
omdat dit buiten de materie van dit draaiboek valt.

Bijkomende voorzorgsmaatregelen
Op deze steekkaarten wordt op een overzichtelijke manier weergegeven welke bijkomende
voorzorgsmaatregelen er genomen dienen te worden bij een bepaalde infectieziekte, naast de
algemene voorzorgsmaatregelen, die een basishouding moeten zijn in het woonzorgcentrum (WZC).
Voor de duidelijkheid wordt het dragen van beschermende kledij hier ook op vermeld (zie 3.1.1).
De betekenis van de verschillende items wordt in 3.2.1. ‘Verklarende woordenlijst’ beschreven.
Deze steekkaarten zijn een leidraad voor het maken van afspraken met de huisarts, het personeel,
de bewoner, de familie en andere bezoekers om de verspreiding van de infectie te voorkomen.
Telkens wanneer een bewoner een besmettelijke ziekte heeft of symptomen heeft die aan een
infectie doen denken, wordt een individuele steekkaart opgemaakt. Een voorbeeld hiervan is terug
Praktische documenten/Individuele
te vinden in 3.2.1. Individuele steekkaart: blanco (zie ook
steekkaart: blancoformulier).



Het invullen en bijhouden van deze steekkaarten door de CRA en verantwoordelijke infectiebeleid
van het WZC is een eerste aanzet tot registreren; zie 3.2.1. Registratie.
Op de informatiekaart voor bezoekers (zie 3.2.1. Informatiekaart voor de bezoekers’; zie
ook
Praktische documenten/Aandachtspunten voor bezoekers en
Praktische documenten/
Knipperlichtkaart: aandachtspunten voor bezoek) kan op een overzichtelijke manier aangekruist
worden welke voorzorgsmaatregelen de bezoekers dienen te nemen.





Een model voor een transferdocument van het ziekenhuis naar een woonzorgcentrum en van een
woonzorgcentrum naar het ziekenhuis is hier ook in opgenomen (zie 3.2.1; zie ook
Praktische
documenten/Transferdocument: van het woonzorgcentrum naar het ziekenhuis en
Praktische
documenten/Transferdocument: van het ziekenhuis naar het woonzorgcentrum).
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Wanneer een bewoner een besmettelijke ziekte heeft of symptomen heeft die aan een besmettelijke
ziekte doen denken, dient de coördinerende en raadgevende arts (CRA) te worden verwittigd door
de hoofdverpleegkundige en/of door de huisarts (zie 2.6; zie ook
Praktische documenten/
Verwittigingsdiagram bij infectieziekten met besmettingsgevaar).

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

3.2.1 Werken met de steekkaarten



In overleg met de hoofdverpleegkundige, de huisarts en/of de CRA wordt nagegaan of er naast de
algemene voorzorgsmaatregelen ook nog bijkomende voorzorgsmaatregelen genomen dienen te
worden.
Wanneer er bijkomende voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden, wordt een individuele
steekkaart aangemaakt (zie verder; zie ook
Steekkaarten). De steekkaarten infectieziekten (zie
3.2.2; zie ook
Steekkaarten) zijn een hulpmiddel om dit snel en op een overzichtelijke manier te
doen.





De steekkaarten zijn opgesteld voor alle zorgverstrekkers met aandachtspunten voor het onderhoud,
de keuken, het bezoek en het transport. De hoofdverpleegkundigen zorgen ervoor dat al de
betrokken diensten goed ingelicht worden.
In de verklarende woordenlijst (zie verder) staat de betekenis van de verschillende items die op de
steekkaart aan bod komen.
Bij het opstellen van de steekkaarten wordt verondersteld dat de algemene voorzorgsmaatregelen
altijd toegepast worden. Dit zijn standaardmaatregelen die steeds, in alle omstandigheden, toegepast
dienen te worden. Het is belangrijk dat alle gezondheidswerkers – artsen, verpleegkundigen,
verpleeghulpen, zorgkundigen, paramedici en ander rusthuispersoneel – deze handelingen steeds,
bij alle contacten met alle bewoners (ziek of niet ziek, MRSA-drager of niet,…), correct toepassen.
Het steeds toepassen van deze algemene voorzorgsmaatregelen leidt in belangrijke mate tot
de preventie van overdracht van ziekteverwekkers van de ene bewoner naar de andere, maar
beschermt ook de gezondheidswerkers en ander rusthuispersoneel tegen een besmetting met
ziekteverwekkers afkomstig van de bewoners (zie 2.2). Deze algemene voorzorgsmaatregelen
staan samengevat op de steekkaart ‘overzicht algemene voorzorgsmaatregelen’ (zie verder; zie ook
Steekkaarten/Algemene voorzorgsmaatregelen).





Op de steekkaart ‘overzicht bijkomende voorzorgsmaatregelen’ (zie verder; zie ook
Steekkaarten/
Bijkomende voorzorgsmaatregelen) staan de eventueel te nemen bijkomende voorzorgsmaatregelen
gebundeld. Het is niet de bedoeling deze steeds allemaal toe te passen bij een infectie. Bij het
opstellen van de steekkaarten ‘symptoom’ en ‘infectieziekten’ wordt gebruik gemaakt van een
keuze uit deze standaardzinnen.
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Flash info INFECTIEZIEKTE
Verklarende woordenlijst (1)
Verwekker

= de ziekteverwekker: bacterie, virus, parasiet,…

Incubatietijd

= de ontwikkeling van het ziekteproces in de symptoomloze periode die ligt tussen het
binnendringen van de ziekteverwekker en het uitbreken van de ziekte

Overdracht

= manier van besmetten: contact, druppel, aerosol

Bron

= wie of wat besmet wie

Ziektebeeld

= beschrijving van de symptomen

Verwikkelingen

= beschrijving van de mogelijke bijkomende ernstigere symptomen

Zwangerschap

= risico’s tijdens de zwangerschap

Preventie

= hoe voorkomen zelf ziek te worden? of hoe de omgeving beschermen?
bijvoorbeeld vaccinatie

Opmerkingen

= aandachtspunten
bijvoorbeeld Toezicht Volksgezondheid verwittigen, contactonderzoek,…
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3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

INDELING STEEKKAARTEN
Verklarende woordenlijst (2)
Besmettelijk
materiaal

= het materiaal waar de ziekteverwekkers in zitten: bloed, wondvocht, fluimen,…
= bloed, urine, stoelgang, wondvocht wordt steeds als besmet materiaal
beschouwd

Eenpersoonskamer

= isolatiemaatregelen dienen genomen te worden
= naar de toekomst toe geen meerpersoonskamers in de woonzorgcentra (WZC)
tenzij voor koppels

Duur isolatie

= duur besmettingsgevaar
= duur isolatie van de persoon of duur gedeeltelijke isolatie van de bron
bijvoorbeeld afdekken van de wonde

Handhygiëne

= basishouding: de belangrijkste voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat men zelf
een infectie oploopt en/of verder verspreidt!

Masker

= het dragen van een drielagig masker over neus, mond en kin en een masker voor
verzorgend personeel +/- onderhoud +/- bezoek

Handschoenen

= het dragen van niet-steriele wegwerphandschoenen

Overschort

= het dragen van een overschort boven de normale werkkledij
= wasbaar linnen of wegwerpbaar na elk gebruik en specifiek bestemd voor de
verzorging van één bewoner

Veiligheidsbril

= het dragen van een beschermende bril

Linnen

= lakens en kleding
= richtlijnen bij het verschonen van de lakens en de kleding

Afval

= de manier waarop het afval verwijderd dient te worden volgens de Vlaremrichtlijnen en het hygiëneplan WZC
= risicohoudend afval: naalden, allerlei scherpe voorwerpen,…; dient in gele
containers of niet-doorprikbare dozen (naaldcontainers) voor besmet materiaal
verwijderd te worden
= niet-risicohoudend afval: papieren zakdoekjes, pleisters, luiers, ook
verbandmateriaal (besmet of niet besmet),…; dient in gewone vuilniszakken
verwijderd te worden
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3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

INDELING STEEKKAARTEN
Verklarende woordenlijst (3)
Instrumentaria

= stethoscoop, thermometers, tandprothesebakje, schaar, pincet,
bloeddrukmeter, nierbekken,…
= richtlijnen over het gebruik en het onderhoud hiervan

Bedpan/urinaal/toilet

= richtlijnen over het gebruik en onderhoud van bedpan, urinaal en toilet

Eetgerei

= richtlijnen over het gebruik en onderhoud van bestek, bord, glas, beker,…

Excreta/secreta

= lichaamsvochten: bloed, stoelgang, urine, wondvocht, fluimen,…
= wordt steeds als besmet materiaal beschouwd
= richtlijnen over de verwijdering van deze lichaamsvochten

Onderhoud

=
=
=
=

Transport

= richtlijnen bij het vervoeren van de bewoner
= noteren op transferdocument

Bezoek

= richtlijnen en informatie voor het bezoek
= noteren op informatiekaart voor bezoekers

Einde isolatie

= de maatregelen die genomen dienen te worden na het beëindigen van de
isolatie

Opmerkingen

= ruimte voor bijkomende informatie: aangifteplicht, contactonderzoek,
vaccinatie,…

* high touch

= contactpunten die veel aangeraakt worden tijdens de dag:
• deurklinken, schakelaars, bedbel, belknoppen,
papegaaibek, telefoon, liftknoppen, leuningen
(gang,…), bedsponde, tafel, wc-bril, leuning zetel,
afstandsbediening,…
• dagelijks reinigen

** minimal touch

extra aandachtspunten voor het onderhoud
‘high touch’*-oppervlakken: dagelijks
‘minimal touch’**-oppervlakken: periodiek
hygiëneplan WZC

= horizontale oppervlakken:
• vloer, tafelblad, vensterbank, nachtkastje,…
• zichtbaar proper houden
= verticale oppervlakken:
• muur, gordijnen, zetel
• reinigen indien zichtbaar bevuild
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ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ EEN INFECTIE
= maatregelen die ALTIJD in acht genomen dienen te worden ! (1)
Besmettelijk materiaal

• bloed, urine, stoelgang, wondvocht,…; wordt steeds als besmet materiaal
beschouwd

Eenpersoonskamer

= niet van toepassing

Duur isolatie

= niet van toepassing

Handhygiëne

• handen wassen met water en zeep
• handontsmetting met handalcohol

Masker

• neen
• ja, bij risico op spatten met lichaamsvochten

Handschoenen

•
•
•
•

Overschort

• neen
• ja, bij risico op spatten met lichaamsvochten
• ja, bij te verwachten bevuiling van de werkkledij

Veiligheidsbril

• neen
• ja, bij risico op spatten van lichaamsvochten

Linnen

• steeds handschoenen dragen bij manipulatie van linnen dat duidelijk
bevuild is met bloed, stoelgang, urine en andere lichaamsvochten
• minimaal manipuleren: niet uitschudden
• direct in linnenzak
• niet tegen beroepskledij houden
• steeds vervangen bij zichtbare bevuiling
• systematisch wekelijks verschonen
• aandacht handhygiëne: steeds handen ontsmetten met handalcohol
vooraleer naar de volgende kamer
- steeds wassen op 60°C of meer
- delicaat linnen: voorwas, lang wasprogramma, voldoende wasproduct,
niet te veel in wasmachine

Afval

• risicohoudend afval: gele containers of naaldcontainer
• niet-risicohoudend afval:
- gewone vuilniszakken
- vuilniszak slechts tot 2/3 vullen
- dagelijks verwijderen
- vuilniszak eerst sluiten voor het verwijderen
• hygiëneplan WZC

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Overzicht: algemene voorzorgsmaatregelen

bij contact met bloed en/of lichaamsvochten
bij te verwachten bevuiling van de handen
bij intiem toilet
na uitdoen handschoenen: handen ontsmetten met handalcohol
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3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ EEN INFECTIE
= maatregelen die ALTIJD in acht genomen dienen te worden! (2)
Instrumentaria

•
•
•
•
•

Bedpan/urinaal/toilet

• persoonlijk houden
• reinigings- en ontsmettingsprocedure: hygiëneplan WZC
• steeds handschoenen dragen bij verwijderen en uitgieten van bedpan en
urinaal
• bedpan steeds met deksel afgedekt verwijderen
• toilet doorspoelen met gesloten deksel

Eetgerei

• afwasmachine zorgt voor goede ontsmetting
• na afruimen: aandacht voor handhygiëne
• de kar niet onnodig lang op de gang laten staan

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer: aandacht voor handhygiëne
• na toiletbezoek: handhygiëne
• goede hoest- en nieshygiëne personeel, bewoner en bezoek

Onderhoud

•
•
•
•

Transport

• toegelaten

Bezoek

= niet van toepassing

Einde isolatie

= niet van toepassing

normale reinigings-, ontsmettings- en sterilisatieprocedure
indien bevuild: eerst reinigen met detergent, daarna ontsmetten
beperkte voorraad op de kamer
zoveel mogelijk individueel houden
moeten tussen elk gebruik van twee bewoners ontsmet worden met een
alcoholische oplossing

‘high touch’-oppervlakken: dagelijkse reiniging
‘minimal touch’-oppervlakken: periodieke reiniging
hygiëneplan WZC
handen wassen met water en zeep: na het poetsen van huishoudelijk
bevuilde kamers/ruimten
• handschoenen: bij het reinigen van de sanitaire ruimte en oppervlakken
bevuild met bloed of lichaamsvochten
- handen ontsmetten met handalcohol na uitdoen handschoenen
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BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ EEN INFECTIE
= extra te nemen maatregelen bij een infectie! (1)
Besmettelijk materiaal

= het materiaal waar de ziekteverwekkers in zitten: bloed, wondvocht, fluimen,…

Eenpersoonskamer

• ja/neen
• cohorteren

Duur isolatie

= duur isolatie van de persoon of duur gedeeltelijke isolatie van de bron
bijvoorbeeld afdekken van de wonde
= tot genezing: verdere maatregelen in functie van ‘rest’-kolonisatie

Handhygiëne

• basishouding
• basishouding + uitleggen goede hand-, nies- en hoesthygiëne aan de bewoner

Masker

• ja, bij risico op spatten met lichaamsvochten
• enkel bij zorgcontacten*
• altijd bij het betreden van de kamer
= masker over neus, mond en kin

Handschoenen

• ja, bij te verwachten bevuiling van de handen
• enkel bij zorgcontacten*
• altijd bij het betreden van de kamer

Overschort

•
•
•
•

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan
• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort + masker
aan
• overschort met lange mouwen
• dagelijks bedlinnen verversen
• dagelijks kledij verversen
• linnen en kledij verzamelen op de kamer in een lekvrije zak en dagelijks
verwijderen
• direct naar de wasserij (niet op de gang laten staan)
• zak sluiten op de kamer
• in aparte zak voor transport naar wasserij of linnenkar op de gang
• delicaat linnen drie dagen (aantal dagen is afhankelijk van de kiem) in gesloten
zak doen

* zorgcontacten

= afstand < 1,5 m
= langdurig lichamelijk contact, bijvoorbeeld de bewoner wassen,
de bewoner aankleden, tijdens de wondverzorging
• vóór en na ieder zorgcontact de handen ontsmetten met
handalcohol

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Overzicht: bijkomende voorzorgsmaatregelen

ja, bij risico op spatten met lichaamsvochten
enkel bij zorgcontacten*
altijd bij het betreden van de kamer
met lange mouwen
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3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ EEN INFECTIE
= extra te nemen maatregelen bij een infectie! (2)
Afval

•
•
•
•
•
•

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• persoonlijk houden
• normale ontsmettingsprocedure: hygiëneplan WZC
• steeds na gebruik ontsmetten

Eetgerei

• als laatste afruimen
• de kar of het eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in afwasmachine doen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure
• besmet materiaal moet als risicohoudend afval verwijderd worden: kartonnen
doos met kunststofzak of lekvrije prikbestendige container

Onderhoud

•
•
•
•
•
•
•
•
•

verzamelen in gewone vuilniszak op de kamer
bij voorkeur in vuilnisbak met afgesloten deksel en voetpedaal
verzamelen in aparte gele vuilniszak
vuilniszak sluiten op de kamer voor verwijderen
steeds dagelijks verwijderen
besmet materiaal moet als risicohoudend afval verwijderd worden: kartonnen
doos met kunststofzak of lekvrije prikbestendige container

draagt overschort en handschoenen
draagt overschort, handschoenen en masker
draagt overschort met lange mouwen
draagt masker in directe omgeving bewoner (< 1,5 m)
draagt drielagig masker over neus, mond en kin
draagt handschoenen
kamer als laatste poetsen
reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC
onderhoudsmateriaal in de kamer houden
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3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ EEN INFECTIE
= extra te nemen maatregelen bij een infectie! (3)
Transport

• toegelaten / toegelaten maar beperkt tot minimum
• isolatiemaatregelen blijven respecteren
• de bewoner draagt: masker en/of overschort (of propere kledij) en/of
handschoenen
(NIET de verpleging of ambulanciers of begeleidende familie of chauffeurs)
• de bewoner draagt: masker en/of overschort met lange mouwen en/of proper
steeklaken
• de bewoner draagt: beschermende kledij
• ‘voor’ vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven
• dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen

Bezoek

• niet toegelaten/toegelaten/tot het minimum beperken
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten:
- draagt drielagig masker over neus, kin en mond bij het betreden van de kamer
- draagt drielagig masker over neus, kin en mond enkel bij zorgcontacten
- draagt handschoenen en overschort bij het betreden van de kamer
- draagt handschoenen en overschort enkel bij zorgcontacten
- draagt handschoenen, masker, overschort bij het betreden van de kamer
- draagt handschoenen, masker, overschort enkel bij zorgcontacten
…. met lange mouwen
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: toegelaten/niet toegelaten
- het bezoek van baby’s en mensen met verminderde weerstand afraden
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis
• kamergenoot blijft op de kamer, bezoekt geen medebewoners en andere lokalen

Einde isolatie

•
•
•
•

Opmerkingen

• ruimte voor bijkomende informatie: aangifteplicht, vaccinatie, contactonderzoek
• veiligheidsbril dragen

In overleg

= namen noteren met wie deze afspraken gemaakt werden:
hoofdverpleegkundige – huisarts – CRA …

aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC
eventueel kamer ontsmetten (chlooroplossing 5000 ppm gedurende 7 minuten)
scheidingsgordijnen wassen op 60°C
matras en hoofdkussen ontsmetten: eventueel vervangen
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Wanneer er bijkomende voorzorgsmaatregelen afgesproken moeten worden om verdere verspreiding
van de infectieziekte te voorkomen, wordt er een individuele steekkaart opgesteld aan de hand van
de steekkaarten symptoom of infectieziekten (zie 3.2.2; zie ook
Steekkaarten).

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Individuele steekkaarten aanmaken



Op deze steekkaart staat een overzicht van de te nemen bijkomende voorzorgsmaatregelen
die belangrijk zijn voor deze aandoening of dat specifieke probleem. Er is ook een flash info aan
toegevoegd, die in een oogwenk achtergrondinformatie geeft over deze infectie. Deze flash info
is geenszins volledig, maar toch voldoende om de hoofdzaken opnieuw voor ogen te hebben in
verband met deze ziektekiem.



Op de cd-rom is een blanco individuele steekkaart opgenomen (zie
Praktische documenten/
Individuele steekkaart: blancoformulier). In dit document vult u de naam van de bewoner en de starten einddatum van de bijkomende voorzorgsmaatregelen in. Deze fiche kan verder aangevuld worden
op maat van de bewoner en rekening houdend met de infrastructuur en de gebruikte materialen
van het woonzorgcentrum. Er is ruimte voorzien om bijkomende opmerkingen te noteren. Tot slot
worden de namen genoteerd met wie de afspraken gemaakt zijn. Dit document wordt afgeprint en
in het verpleegdossier bewaard. De huisarts en CRA krijgen een kopie van dit document.
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Individuele steekkaart : algemene voorzorgsmaatregelen blijven toepassen!

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Voorbeeld individuele steekkaart: blancoformulier

NAAM :............................................. START:................................. STOP:.....................................

Bijkomende voorzorgsmaatregelen
Besmettelijk materiaal

................................................................................................

Eenpersoonskamer

................................................................................................

Duur isolatie

................................................................................................

Handhygiëne

................................................................................................

Masker

................................................................................................

Handschoenen

................................................................................................

Overschort

................................................................................................

Veiligheidsbril

................................................................................................

Linnen

................................................................................................

Afval

................................................................................................

Instrumentaria

................................................................................................

Bedpan/urinaal/toilet

................................................................................................

Eetgerei

................................................................................................

Excreta/secreta

................................................................................................

Onderhoud

................................................................................................

Transport

................................................................................................

Bezoek

................................................................................................

Einde isolatie

................................................................................................

Opmerkingen

................................................................................................

IN OVERLEG MET :
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Bij bepaalde infectieziekten dient het bezoek ook enkele bijkomende voorzorgsmaatregelen te
nemen. Op deze informatiekaart kan dit op een overzichtelijke manier aangekruist worden. Deze
kaart wordt op de kamer op een zichtbare plaats bij het nodige materiaal voor het bezoek gehangen
(zie ook
Praktische documenten/Aandachtspunten voor bezoekers).

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Informatiekaart bezoekers



Aan de buitenkant van de deur wordt een signaal opgehangen, zodat het voor het bezoek duidelijk
is dat er voor hen extra aandachtspunten zijn, bijvoorbeeld een kaartje met een stopteken:
‘aandachtspunten voor bezoek, gelieve contact te nemen met de verpleging’ (zie ook
Praktische
documenten/Knipperlichtkaart: aandachtspunten voor bezoek).



Door de wet op de privacy mag aan de buitendeur niet vermeld worden dat de persoon in isolatie is
of welke ziekte de bewoner heeft.
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3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Knipperlichtkaart:
aandachtspunten voor bezoek

Stop!

Hier gelden aandachtspunten
voor bezoekers
Gelieve contact op te nemen met de verpleging!

Praktische documenten/Knipperlichtkaart: aandachtspunten voor bezoek.

Zie ook
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3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Aandachtspunten voor bezoekers

De toe te passen maatregelen zijn aangekruist. (*) Gelieve deze richtlijnen stipt te volgen! Alle materiaal kan u vinden
op de kamer. Voor meer info kan u zich wenden tot het verpleegkundig team van de afdeling.

1. MASKER

 Nee
 Ja, dicht bij bewoner
 Ja, altijd

2. HANDSCHOENEN

 Nee
 Ja, bij aanraken van besmet materiaal of
bij zorgcontacten met bewoner
 Ja, altijd

3. SCHORT

 Nee
 Ja, bij kans op bevuiling
 Ja, altijd

4. ONTSMETTEN HANDEN

 Voor betreden van kamer
 Voor verlaten van kamer
 Eerst handen wassen met water en zeep,
goed spoelen en dan pas ontsmetten voor
verlaten van kamer

5. GEEN TOEGANG VOOR

 Kinderen onder 5 jaar
 Zwangere vrouwen

* Aankruisen wat past
Dank voor uw medewerking

Zie ook

Praktische documenten/Aandachtspunten voor bezoekers.
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Een aanzet tot infectieregistratie

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Registratie infecties in het WZC

Het basiselement in kwaliteitszorg zijn metingen. Middels een auditproces moet men weten
waar men staat om van daaruit een verbeterplan te ontwikkelen dat verder wordt opgevolgd en
bijgestuurd. Voor die metingen wordt gebruik gemaakt van indicatoren. Zo zijn er structuur-, procesen uitkomstindicatoren, waardoor naar het hele gebeuren in de zorg wordt gekeken.
Als aanzet hiertoe legt de overheid in de Norminterpretatie ROB-RVT, gewijzigde versie van 8 mei
2009 (B10-h), op dat “elk RVT de kwaliteit en de efficiëntie van de verzorging systematisch moet
evalueren. In dit kader moet elke instelling de ligwonden, de nosocomiale infecties, de valincidentie
en het aantal incontinente personen registeren”.
De basis voor deze norminterpretatie is gelegd in het K.B. van 21.09.1999 over de erkenning van
de RVT’s. Dergelijke metingen hebben maar volwaardig hun nut wanneer ze ingebed worden in een
duidelijk en performant kwaliteitsbeheersysteem (Wollersheim et al., 2011).
In deze bijdrage beperken we ons tot de registratie van de zorginfectie.

Definitie
Het is onduidelijk wat bedoeld wordt met ‘nosocomiale infecties’. Wij baseren ons op de criteria van
het CDC (Centers of Disease Control) en de basispublicatie van McGeer et al. daarover (McGeer et
al., 1991).
Het Agentschap Zorg en Gezondheid vermeldt op zijn website: “Zorginfecties zijn infecties die een
bewoner of patiënt oploopt tijdens zijn verzorgingsproces, zowel in ziekenhuizen, rusthuizen als in de
thuiszorg. Infecties met MRSA en andere resistente kiemen zijn daarbij de grootste boosdoeners.”
(http://www.zorginfecties.be)
De federale werkgroep Beheersing Zorginfecties in de Chronische Sector definieerde in 2007
zorginfecties als alle infecties die de resident oploopt tijdens zijn verblijf in de instelling.

Concreet voorstel
McGeer stelt voor om surveillance te doen voor infectieziekten die in het woonzorgcentrum courant
zijn, die worden verspreid en morbiditeit veroorzaken en die gedetecteerd en behandeld kunnen
worden, rekening houdend met de kost en de inspanning die daarvoor nodig is. Het moet gaan om
infecties die nieuw zijn, met symptomen die acuut zijn opgetreden.
Niet-infectieuze oorzaken van de symptomen moeten uitgesloten worden en de diagnose berust
op klinische gronden, eventueel ondersteund door RX en labo-onderzoek. In de recente HALTstudie werd als infectiecriteria weerhouden: bewoner met antibioticabehandeling (systemisch) en/
of tekenen van infectie.
Smith heeft een consensus uitgewerkt over hoe dit te doen in instellingen (Smith et al., 2008).
Surveillance moet eenvoudig en pragmatisch zijn.
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1. Bepalen van de populatie. Het is belangrijk een keuze te maken tussen de hele populatie
of een specifieke populatie binnen het woonzorgcentrum (‘total house surveillance’ versus
‘targeted to specific population’). Men kan denken aan keuzes met betrekking tot bijvoorbeeld
residenten met bepaalde Katz-categoriën.

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Surveillance is de systematische datacollectie om infecties bij residenten te identificeren en bestaat
uit zeven stappen:

2. Bepalen van de outcome van het proces van surveillance. Hiermee wordt bedoeld dat
surveillance geen doel op zich mag zijn, maar een middel tot verbetering van de kwaliteit van
de zorg.
3. Definities bepalen. Hierbij is het belangrijk vast te leggen welke infecties men wil registreren:
• infecties van de luchtwegen
• urineweginfectie
- zonder device
- met device, bijvoorbeeld urethrakatheter of suprapubische sonde
• gastro-intestinale infecties
• huidinfecties
- met doorligwonden
- zonder doorligwonden
4. Methode van datacollectie bepalen. De beste methode is door middel van de ‘walking rounds’:
• ten minste wekelijks (incidentiemeting)
• door het consulteren van notities, dossierstudie, laboratoriumresultaten, radiologie,
medicatiegegevens, klinische observaties
5. Infectieratio’s bepalen
• absolute aantallen zijn misleidend
• berekening van ratio’s geniet de voorkeur, bijvoorbeeld uitgedrukt per 1000
residentendagen
6. Vastleggen van de risicostratificatiemethode
7. Rapportage van de surveillanceresultaten. Aan het personeel, de directie en de bezoekende
huisartsen moet minstens jaarlijks een rapportage gegeven worden van de bevindingen
inclusief de evolutie met het vorige jaar en een plan van actie voor het volgende werkjaar.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

urethrakatheter
suprapubische katheter
perifere katheter
PEG-sonde
maagsonde
urostoma
tracheostomie
anus praeter
andere

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Het is belangrijk aandacht te hebben voor het gebruik en het voorkomen van wat men in de literatuur
‘devices’ noemt, zoals sonden, stoma’s en andere:

Voorstel:
1. Starten met een laboratory-based surveillance op basis van de kweken uit het labo en gericht
op de multiresistente micro-organismen, mogelijk te verkrijgen rechtstreeks uit query’s van het
labo waarmee de instelling (voornamelijk) werkt. Dit is retrospectief maar kan al een indicatie
geven van probleemzones en ‘kweekgedrag’ van de artsen.
2. Binnen een specifieke populatie (bijvoorbeeld de bedlegerige meest zorgbehoevende ouderen):
• meten van gebruik van stoma’s en sonden (uitgedrukt als een ratio)
• opstarten van een zorgbundel over preventie van urinaire infecties; de motivatie hiervoor is
dat de behandeling en preventie van urineweginfecties de helft uitmaken van het gebruik
van antibiotica in woonzorgcentra (De Maeyer et al., 2011).
3. Op vastgestelde tijdstippen, bijvoorbeeld halfjaarlijks, een puntprevalentiemeting uitvoeren
van de totale populatie op de vermelde zorginfecties, gebruik van stoma’s en sonden,
doorligwonden en antibioticagebruik, eventueel aan te vullen met valincidenten en personen
met incontinentie.
Hierbij moeten de hoofdverpleegkundige en CRA betrokken zijn en moet men op de actieve
medewerking van de huisartsen kunnen rekenen. Een performant elektronisch dossiersysteem
is hier van zeer grote waarde.

Referenties
De Maeyer, S., Decré, E., Staessens, L., Ylen, J., Buntinx, F., & De Lepeleire, J. (2011). Antiseptica
en antibiotica voor urineweginfecties in woonzorgcentra. Master Medicine Katholieke Universiteit
Leuven.
McGeer, A., Campbell, B., Emori, T. G., Hierholzer, W. J., Jackson, M. M., Nicolle, L. E. et al. (1991).
Definitions of infection for surveillance in long-term care facilities. Am J Infect.Control, 19, 1-7.
Smith, P. W., Bennett, G., Bradley, S., Drinka, P., Lautenbach, E., Marx, J. et al. (2008). SHEA/APIC
guideline: Infection prevention and control in the long-term care facility, July 2008. Infect.Control
Hosp.Epidemiol, 29, 785-814.
Wollersheim, H., Bakker, P., Bijnen, A., Gouma, D., Wagner, C., & Van Der Weijden, T. (2011).
Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
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3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Voorbeeld registratieformulier

januari 2012 | 118

Wanneer een bewoner uit het ziekenhuis ontslagen wordt of opgenomen moet worden, is
het belangrijk dat op het transferdocument ook informatie vermeld wordt over zorginfecties
(MRSA, urineweginfectie,…), de genomen maatregelen (staalafname, behandeling), bijkomende
voorzorgsmaatregelen en de te nemen maatregelen.

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Transferdocumenten

Hierna vindt u een voorbeeld van een transferdocument:
• van het ziekenhuis naar het woonzorgcentrum
• van het woonzorgcentrum naar het ziekenhuis



Zie ook
Praktische documenten/Transferdocument: van het woonzorgcentrum naar het
ziekenhuis en
Praktische documenten/Transferdocument: van het ziekenhuis naar het
woonzorgcentrum.



Het transferdocument van het woonzorgcentrum naar het ziekenhuis is een herwerkt opnameformulier
van het WZC naar het algemeen ziekenhuis A.Z. Nikolaas – regio Waasland. Het transferdocument
van het ziekenhuis naar het woonzorgcentrum is een aangepaste versie van het model voor
transferdocument naar WZC, uit de publicatie MRSA-preventie in de rusthuizen (2007) en dat van
de Belgian Infection Control Society.
In deze beide voorbeelden is er nu meer ruimte voorzien voor andere zorginfecties dan MRSA.
Wanneer een bewoner met een bepaalde infectie opgenomen wordt in het ziekenhuis, is het ook de
bedoeling dat de steekkaart met bijkomende voorzorgsmaatregelen meegegeven wordt.
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Naam en identificatie van de patiënt: .....................................................................

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Transferdocument: van het ziekenhuis naar het woonzorgcentrum

Datum:...................................................................................................................
Uw patiënt werd in ons ziekenhuis opgenomen van: .…./.…./….. tot: .…./.…./…..
Volgend micro-organisme is geïsoleerd

Datum 1ste staal

Oorsprong*

 MRSA (Methicilline resistente S. aureus)

…./…./…..

................................

 Clostridium difficile

…./…./…..

................................

 Andere: ……………………………

…./…./…..

................................

 Andere: ……………………………

…./…./…..

................................

(*oorsprong: 1 = voor opname; 2 = verworven tijdens de opname)

Vanwege een micro-organisme dat bij deze patiënt geïsoleerd werd, hebben wij tijdens zijn verblijf
bijkomende voorzorgsmaatregelen getroffen:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Indien een antibiogram beschikbaar is (zie bijlage)
Er werd een staal afgenomen vóór ontslag uit het ziekenhuis? Voor MRSA (z.o.z.)
 Neen
 Ja: … / … / ….
Verder te zetten behandeling:
 Neen
 Ja,
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Verder te nemen bijkomende voorzorgsmaatregelen en andere aandachtspunten:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Hartelijk dank voor het verwittigen van de betrokken diensten indien de bewoner-drager opnieuw
in het ziekenhuis opgenomen dient te worden of als de ambulante patiënt voor een raadpleging of
medisch-technische handeling (raadpleging, radiologie, enz.) onze instelling bezoekt.

Vergeet niet ook de informatie mee te geven aan de begeleiders van de bewoner!
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3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Staalafname MRSA: tijdens opname
Site(s) die minstens 1 maal gedurende het verblijf positief waren
 Neus
 Perineum
 Keel
 Operatiewonde
 Doorligwonde
 Wonde, andere
 Sputum en verwanten
 Urine
 Stoelgang
 Gastrostomie
 Bloedkweek
 Suprapubische katheter
 Andere ......................................................................................................................................
Toegepaste dekolonisatiebehandeling
 Geen, waarom?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 Ja
Wat? 				

Datum aanvang 			

Datum einde

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nog positieve sites bij ontslag

 Neus
 Operatiewonde

 Sputum en verwanten

 Gastrostomie


Perineum
Doorligwonde
Urine
Bloedkweek






Keel
Wonde, andere
Stoelgang
Suprapubische katheter

 Andere ......................................................................................................................................
Verder te zetten behandeling:
 Neen
 Ja,
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Verder te nemen bijkomende voorzorgsmaatregelen en andere aandachtspunten:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Indien u nog vragen hebt i.v.m. de noodzakelijkheid voor het nemen van opvolgstalen, aarzel dan
niet om contact op te nemen met ons team ziekenhuishygiëne op tel.nr..........................................
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te bezorgen aan de verpleegdienst
Gelieve de medicatiefiche en 1 dagdosis medicatie mee te geven aub

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Transferdocument: van het woonzorgcentrum naar het ziekenhuis

(Roep)naam en geboortedatum van de patiënt: ..............................................................................

Referentiegegevens binnen de instelling van herkomst:
Verblijfsdienst

...........................................................................................................................

Telefoon

...........................................................................................................................

Verpleegkundige ...........................................................................................................................
Cra

...........................................................................................................................

Huisarts

...........................................................................................................................

Katzschaal op de rugzijde invullen aub

Referentiegegevens van de patiënt
Contactpersoon (verwantschap + telefoonnummer)
.......................................................................................................................................................
Burgerlijke staat ...........................................................................................................................
Patiënt is gehuwd of heeft een vaste relatie
 binnen de residentie
 elders ,

waar:........................................................................................................................

Is de familie van de opname verwittigd?

 ja

 neen

Praktische regeling m.b.t. de was (contactpersoon):
.......................................................................................................................................................
Is de patiënt gekend binnen het ziekenhuis?

 ja

Laatst gekende datum van opname: .... / .... / ....

 neen

 onbekend

te:...............................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Mbl: zijn er afspraken gemaakt in verband met het levenseinde?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Spiritualiteit/ziekenzalving + datum toediening

Datum:
Opname voor dokter/dienst:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 Spoedopname

 Geplande opname

Gestuurd door: dr............................................................................................................................
Opnamereden: ...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Bloedgroep:

..................................

RH ....................................................................................

Wit bloedgroepkaartje meegeven

Sis-kaart meegegeven:  Ja

 Neen

Zijn er (preoperatieve) onderzoeken gebeurd:
 EKG

 Labo (bloed/urine)

 RX

 Andere

..................................................................................................................................

Gelieve de uitslagen en foto’s mee te geven.

Voeding/dieet: ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Diabetesconventie:

 Ja

 Neen

Allergieën: ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prothesen:

 bril

 lenzen

 Ondergebit



gehoor



bovengebit

Zijn deze mee naar het ziekenhuis?

Pacemaker:



MRSA:

 gekend  behandeld  genegativeerd

Andere zorginfecties:

 .......................................................................................................

 andere........................................................................

 .......................................................................................................
Bijkomende maatregelen:

 Ja (zie bijlage)

 Neen
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.......................................................................................................................................................
Fixatiebeleid:.................................................................................................................................

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Hulpmiddelen:...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(Overmatig) middelengebruik (alcohol, tabak, slaap- of angstmedicatie,…):........................
.......................................................................................................................................................
Mededelingen en afspraken, verwachtingen van de patiënt, de familie, de instelling,
zorgomschrijving,…
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Bijlage: steekkaart bijkomende voorzorgsmaatregelen
Bijlagen:  wondzorgblad

 SIS-kaart

 verwijsbrief huisarts

 ADL

 bloedgroepkaart

 medicatiefiche + dagdosis

 PDL

 uitslagen en foto’s

3. Bijkomende maatregelen | 3.2 Steekkaarten infectieziekten

januari 2012 | 124

Criterium

Score

1

2

3

4

Wassen

........ kan zichzelf wassen
zonder hulp

gedeeltelijke hulp
boven of onder de
gordel

gedeeltelijke hulp
zowel boven als
onder de gordel

volledige hulp zowel
boven als onder de
gordel

Kleden

........ kan zichzelf aan- en
uitkleden zonder
hulp

gedeeltelijke hulp
gedeeltelijke hulp
boven of onder de
zowel boven als
gordel (veters uitgez.) onder de gordel

volledige hulp zowel
boven als onder de
gordel

Transfer en
verplaatsingen

........ is zelfst. voor
transfers en kan
zich volledig zelfst.
verplaatsen zonder
mech. hulp of hulp
van derden

is zelfst. voor
transfers en
verplaatsingen
maar gebruikt
mech. hulpmiddelen
om zich (veilig) te
verplaatsen (krukken,
rolstoel,…)

volstrekte hulp
van derden voor
minstens 1 transfer
en/of zich te
verplaatsen
 stimulus
 toezicht

 is bedlegerig of
 zit in een
rolstoel en
 is volledig
afhankelijk
van anderen
om zich te
verplaatsen

Toiletbezoek

........ kan alleen naar toilet gedeeltelijke hulp
gaan, zich kleden en van 3de om naar
toilet te gaan, of zich
zich reinigen
te kleden, of zich te
reinigen

volledige hulp om
naar toilet te gaan
en/of zich te kleden
en/of zich te reinigen

kan niet alleen naar
het toilet of een
toiletstoel gaan,
zich kleden of zich
reinigen

Continentie

........ is continent voor
urine en feces

is accidenteel
incontinent voor
urine en feces
(incl. blaassonde en
kunstaars)
dag – nacht

is incontinent voor
urine
(inclusief
mictietraining) of
voor feces
dag – nacht

is incontinent voor
urine en feces

Eten & drinken

........ kan alleen eten en
drinken

heeft vooraf hulp
nodig om te eten of
te drinken
brood – warm

heeft gedeeltelijke
hulp nodig tijdens
het eten of drinken
brood – warm

de patiënt is volledig
afhankelijk om te
eten of te drinken

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Evaluatieschaal: gekende toestand in de instelling

Hulp wordt gegeven door: .....................................................................................................................................

Criterium

Score

MMSE

1

2

Tijd

........

........

geen
probleem

nu en dan,
zelden een
probleem

Plaats

........

........

geen
probleem

nu en dan,
zelden een
probleem

3

4

5

bijna elke
dag een
probleem

volledig
gedesoriënteerd

niet meer
te testen
vanwege
gevorderde
toestand

bijna elke
dag een
probleem

volledig
gedesoriënteerd

niet meer
te testen
vanwege
gevorderde
toestand
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1. Uitdrukkingsmogelijkheden
via spraak en/of gebaren

Vaststelling van het probleem

Score

(1) Nooit
..........
(2) Nu en dan, zelden
(3) Bijna dagelijks
(4) Voortdurend, altijd
(5) Niet meer te testen vanwege zijn vergevorderde toestand
omschrijf: ...............................................................................

3.2.1 WERKEN MET DE
STEEKKAARTEN

Gedragskenmerken

2. Verbaal storend gedrag

(1) Nooit
..........
(2)
Nu
en
dan,
zelden
roepen zonder reden en/of anderen
(3) Bijna dagelijks
storen door te roepen en/of te
schreeuwen
(4) Voortdurend, altijd
(5) Niet meer te testen vanwege zijn vergevorderde toestand
omschrijf: ...............................................................................

3. Onwelvoeglijk gedrag
ongepast gedrag t.o.v. bestek
en voeding, ontkleedt zich ten
ongepaste tijde, urineert buiten
toilet, spuwen,…

4. Rusteloos gedrag
karakter- en omgangsproblemen
en/of auto-agressief en/
of psychomotorische agitatie
(stapgedrag, vluchtgedrag,…)

5. Destructief gedrag
geweld t.o.v. materialen,
voorwerpen uit de omgeving:
meubilair, kleding, tijdschriften en/
of agressie t.o.v. derden

6. Nachtelijk gedrag
ronddwalen, anderen storen, dag/
nacht-verwardheid

(1) Nooit
..........
(2) Nu en dan, zelden
(3) Bijna dagelijks
(4) Voortdurend, altijd
(5) Niet meer te testen vanwege zijn vergevorderde toestand
omschrijf: ...............................................................................
(1) Nooit
..........
(2) Nu en dan, zelden
(3) Bijna dagelijks
(4) Voortdurend, altijd
(5) Niet meer te testen vanwege zijn vergevorderde toestand
omschrijf: ...............................................................................
(1) Nooit
..........
(2) Nu en dan, zelden
(3) Bijna dagelijks
(4) Voortdurend, altijd
(5) Niet meer te testen vanwege zijn vergevorderde toestand
omschrijf: ...............................................................................
(1) Nooit
..........
(2) Nu en dan, zelden
(3) Bijna dagelijks
(4) Voortdurend, altijd
(5) Niet meer te testen vanwege zijn vergevorderde toestand
omschrijf: ...............................................................................

Identificatie van de verpleegkundige: .............................................. Datum: ..................................
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3.2.2 Steekkaarten

Een individuele steekkaart kan men aanmaken op basis van het blancoformulier van de individuele
steekkaart (zie 3.2.1; zie ook
Praktische documenten/Individuele steekkaart: blanco-formulier).
Naargelang de pathologie kan een individuele steekkaart ook gepersonaliseerd opgesteld worden
door een kopie te maken van de betreffende blancosteekkaart en deze dan in te vullen met de
aanbevelingen aan de hand van de steekkaarten, die in dit hoofdstuk gebundeld zijn, op maat
van de bewoner en rekening houdend met de infrastructuur van het woonzorgcentrum (zie
Blancosteekkaarten).
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Blancosteekkaarten gebruiken
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Symptoom – ziektekiem onbekend

• Diarree
- geen incontinentie voor stoelgang en goede lichaamshygiëne
- incontinentie voor stoelgang en slechte lichaamshygiëne
• Hoest
- goede hoest- en nieshygiëne
- slechte hoest- en nieshygiëne
• Huidinfectie
- afdekbare wonde en goede lichaamshygiëne
- niet-afdekbare wonde/huidaandoening en slechte lichaamshygiëne
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: DIARREE
geen incontinentie voor stoelgang - goede lichaamshygiëne
= stoelgang
= voorwerpen, voedsel en handen met stoelgang bevuild

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• afhankelijk van diagnose
• afhankelijk van klinische evolutie

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Veiligheidsbril

• neen

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval
Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• steeds na gebruik ontsmetten

Bedpan/urinaal/toilet

• verplicht persoonlijk houden
• steeds na gebruik ontsmetten

Eetgerei

• als laatste afruimen
• kar of eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• overschort en handschoenen dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•

toegelaten
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
de bewoner draagt propere kledij; proper steeklaken
voor vervoer hoofd-/en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten:
- ontsmetten handen na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- kinderen: niet toegelaten

Einde isolatie

• niet van toepassing

Opmerkingen

!
!
!



bij vermoeden Clostridium: zie andere fiche Clostridium difficile
o.a. iedereen die de kamer betreedt, draagt handschoenen en overschort
bij epidemie-outbreakanalyse: kweken stoelgang afnemen
bij vermoeden voedselintoxicatie: cultuur besmet voedsel en Toezicht Volksgezondheid contacteren

Zie
Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: diarree – geen incontinentie voor
stoelgang;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: diarree – geen incontinentie
voor stoelgang
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: DIARREE
incontinentie voor stoelgang - slechte lichaamshygiëne (1)
= stoelgang
= voorwerpen, voedsel en handen met stoelgang bevuild

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

• afhankelijk van diagnose
• afhankelijk van klinische evolutie

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• altijd bij het betreden van de kamer

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Veiligheidsbril

• neen

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval
Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• steeds na gebruik ontsmetten

Bedpan/urinaal/toilet

• verplicht persoonlijk houden
• steeds na gebruik ontsmetten

Eetgerei

• als laatste afruimen
• kar of eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• overschort en handschoenen dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: zie hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•
•

toegelaten
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt overschort; proper steeklaken
voor vervoer hoofd-/en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven
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Bezoek

• toegelaten
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten:
- draagt handschoenen bij het betreden van de kamer
- draagt overschort enkel bij zorgcontacten
- ontsmetten handen na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- kinderen: niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: zie hygiëneplan WZC

Opmerkingen

!
!
!

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: DIARREE
incontinentie voor stoelgang - slechte lichaamshygiëne (2)

bij vermoeden Clostridium: zie andere fiche Clostridium difficile
o.a. iedereen die de kamer betreedt, draagt handschoenen en overschort
bij epidemie-outbreakanalyse: kweken stoelgang afnemen
bij vermoeden voedselintoxicatie: cultuur besmet voedsel en Toezicht
Volksgezondheid contacteren

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: diarree – incontinentie voor stoelgang;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: diarree – incontinentie voor stoelgang
Zie
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Besmettelijk materiaal

= sputum (opgehoeste slijmen), afscheiding uit neus

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding + uitleggen goede hand-, nies- en hoesthygiëne aan de bewoner

Masker

• neen

Handschoenen

• neen

Overschort

• neen

Veiligheidsbril

• neen

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bezoek

•
•
•
•

Einde isolatie

• niet van toepassing

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: HOEST
goede hoest- en nieshygiëne

toegelaten en tot het minimum beperken
informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
zich steeds eerst melden aan de verpleging
deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Opmerkingen

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: hoest – goede hoest- en niethygiëne;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: hoest – goede hoest- en nieshygiëne
Zie
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Besmettelijk materiaal

= sputum (opgehoeste slijmen), afscheiding uit neus

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

• afhankelijk van diagnose en klinische evolutie

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• enkel bij zorgcontacten

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: HOEST
slechte hoest- en nieshygiëne

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• overschort en handschoenen dragen
• masker dragen in directe omgeving bewoner (< 1,5 m)

Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• toegelaten maar tot het minimum beperken
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten:
- draagt masker, handschoenen en overschort enkel bij zorgcontacten
- na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: niet toegelaten zolang geen diagnose
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: zie hygiëneplan WZC

toegelaten
dienst verwittigen
de bewoner draagt masker
isolatiemaatregelen blijven respecteren
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

Opmerkingen

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: hoest – slechte hoest- en nieshygiëne;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: hoest –slechte hoest- en nieshygiëne

Zie
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Besmettelijk materiaal

= huid, huidschilfers, afscheidingen (uit wondjes, puistjes,…)

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• ja, bij risico op spatten met lichaamsvochten

Handschoenen

• ja, bij te verwachten bevuiling van de handen, bijvoorbeeld wondverzorging

Overschort

• ja, bij risico op spatten met lichaamsvochten

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: HUIDINFECTIE
afdekbare wonde en goede lichaamshygiëne

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• transferdocument invullen en meegeven
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bezoek
Einde isolatie

• niet van toepassing

Opmerkingen

• afhankelijk van de diagnose en klinische evolutie kunnen de maatregelen
verstrengd worden, bijvoorbeeld bij melding MRSA

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: huidinfectie – afdekbare wonde;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: huidinfectie – afdekbare wonde
Zie
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: HUIDINFECTIE
niet-afdekbare wonde/huidaandoening en slechte lichaamshygiëne
= huid, huidschilfers, afscheidingen (uit wondjes, puistjes,…)

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

• tot herstel

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• enkel bij zorgcontacten

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval
Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• steeds ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• verplicht persoonlijk houden

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• overschort en handschoenen dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: zie hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•
•

toegelaten
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt overschort en proper steeklaken of wonde afgedekt
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: HUIDINFECTIE
niet-afdekbare wonde/huidaandoening en slechte lichaamshygiëne
• toegelaten
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten:
- overschort en handschoenen dragen enkel bij zorgcontacten
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: zie hygiëneplan WZC

Opmerkingen

• afhankelijk van de diagnose en klinische evolutie kunnen de maatregelen
verstrengd worden, bijvoorbeeld bij melding MRSA, of versoepeld of gestopt

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bezoek

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: huidinfectie – niet-afdekbare wonde;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: huidinfectie – niet-afdekbare wonde

Zie
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Infectieziekten – ziektekiem bekend

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blaasjes op geslachtsorganen (Herpes genitalis)
Clostridium difficile (Clostridium difficile)
ESBL-producerende enterobacteriën
Flegmone (Cellulitis)
Geelzucht A (Hepatitis A)
Geelzucht B (Hepatitis B)
Geelzucht C (Hepatitis C)
Griep (Influenza)
Hersenvliesontsteking (Meningitis)
Kinkhoest (Pertussis)
Klem (Tetanus)
Koortsblaasjes (Herpes labialis)
Krentenbaard (Impetigo)
Kroep (Difterie)
Luizen (Pediculosis)
Mazelen (Morbilii)
MRSA (Multiresistente Staphyloccus aureus)
Schimmelinfectie (Candidiase)
Schurft (Scabiës)
Tuberculose
Vlooien (Pullicidae)
Windpokken (Varicella)
Wondroos (Erysipelas)
Zona (Herpes zoster)
Zweer (Abces)
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Flash info: BLAASJES OP DE GESLACHTSORGANEN (HERPES GENITALIS)
• Herpes simplex-virus - 1 (HSV-1 20%)
• Herpes simplex-virus - 2 (HSV-2 80%)

Incubatietijd

• 2-12 dagen

Overdracht

• rechtstreeks contact
- seksueel contact
- huid-op-huid contact
• zeer zelden onrechtstreeks contact

Bron

• mens met herpesletsel

Ziektebeeld

• geen klachten
• symptomatisch (40% bij vrouwen, 70% bij mannen)
- begin:
- koorts, malaise en spierpijn
- bij de vrouw: pijn, jeuk, moeilijk plassen (dysurie), vaginale afscheiding
en regionale vergroting lymfeklieren
- bij de man urethritisklachten (ontsteking urinebuis)
- huiduitslag op geslachtsorganen en aars:
- 6 à 7 dagen later
- helder met vocht gevulde blaasjes op rode basis
- herstel: na 7 à 28 dagen zonder littekens

Verwikkelingen

• recidief: 50% van HSV-2 recidiveert binnen 3 maand

Zwangerschap

• Herpes neonatorum: besmetting van de baby transplacentair (via de
moedewrkoek) of via het geboortekanaal
• abortus of intra-uteriene vruchtdood

Preventie

• contact met letsels of geïnfecteerd materiaal vermijden
• condoomgebruik

3.2.2 STEEKKAARTEN

Verwekker

Opmerkingen

Zie

Steekkaarten/Flash info: blaasjes op de geslachtsorganen (Herpes genitalis)
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
BLAASJES OP DE GESLACHTSORGANEN (HERPES GENITALIS)
• ondergoed of verband doordrenkt met wondvocht uit blaasjes

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• ja, bij te verwachten bevuiling van de handen

Overschort

• ja, bij risico op spatten met lichaamsvochten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan
• dagelijks bedlinnen verversen dat in contact komt met de blaasjes
• dagelijks kledij verversen dat in contact komt met de blaasjes

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

Eetgerei
Excreta/secreta

• persoonlijk houden
• normale ontsmettingsprocedure: zie hygiëneplan WZC
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen
• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bezoek

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Einde isolatie

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Opmerkingen

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: blaasjes op de geslachtsorganen;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: blaasjes op de geslachtsorganen

Zie
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Flash info: CLOSTRIDIUM DIFFICILE
• Clostridium difficile-bacterie

Incubatietijd

• 2 tot 7 dagen

Overdracht

• rechtstreeks contact
• meestal onrechtstreeks contact:
- via handen gezondheidswerkers
- via besmet materiaal
- via besmette omgeving

Bron

• van mens tot mens:
- zieke mensen
- mensen zonder klachten: 7 à 30% drager in de darm
- via de hulpverlener
- via bezoek
• voorwerpen en voedsel met stoelgang bevuild
• sporen die zeer lang overleven in de omgeving (weken-maanden)

Ziektebeeld

• van goedaardige diarree die spontaan verdwijnt bij het stoppen van de
antibioticatherapie, tot een levensbedreigende colitis (darmontsteking), en
soms toxisch megacolon (zwelling dikke darm)

Verwikkelingen

• uitdroging (dehydratatie)
• soms sepsis met hoge koorts

Zwangerschap

• geen risico’s

Preventie

• goede handhygiëne bij iedere zorgverlener, bewoner en bezoek

Opmerkingen

• geen paniek
• het belang van handhygiëne onderstrepen
• stoelgang voor onderzoek moet binnen de 2 uur in het labo zijn, anders in de
koelkast bewaren
• bepalen van Clostridiumtoxine is belangrijker dan de cultuur want
- patiënt met positieve toxines is besmettelijk
- patiënt met positieve cultuur is niet noodzakelijk besmettelijk

3.2.2 STEEKKAARTEN

Verwekker

Steekkaarten/Flash info: Clostridium difficile

Zie
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Besmettelijk materiaal

= voorwerpen of handen met stoelgang bevuild, eventueel onzichtbare sporen

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

• 2 tot 3 dagen na het stoppen van de diarree; cultuur stoelgang hoeft niet
negatief te zijn

Handhygiëne

• basishouding + eerst handen wassen met water en zeep en nadien ontsmetten!
(handalcohol alleen helpt onvoldoende)

Masker

• neen

Handschoenen

• altijd bij het betreden van de kamer! Eerst aandoen, dan pas overschort aan!
Eerst handschoenen uit, dan overschort uit!

Overschort

• altijd bij het betreden van de kamer
- met lange mouwen (of goed nadien de voorarmen wassen met water en
zeep en daarna met handalcohol)

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan
• naargelang vervuiling: bedlinnen en kledij verversen
• linnen en kledij verzamelen op de kamer en dagelijks verwijderen

Afval

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: CLOSTRIDIUM DIFFICILE (1)

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• verplicht individueel houden (inclusief stethoscoop, thermometer,…)
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik: zie hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• persoonlijk houden
• normale ontsmettingsprocedure
• steeds doorspoelen met gesloten deksel

Eetgerei

• als laatste afruimen, met handschoenen aan
• kar of eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• overschort en handschoenen dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: met chlooroplossing van minimaal 1000 ppm volgens
hygiëneplan WZC
! volgorde respecteren:van proper naar vuil: eerst horizontale oppervlakken, dan
contactpunten, daarna de vloer en als laatste het sanitair
• onderhoudsmateriaal in de kamer houden
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Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• toegelaten
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten:
- eerst handen wassen met water en zeep en goed naspoelen en daarna de
handen ontsmetten voor het verlaten van de kamer
- zwangeren: toegelaten
- kinderen: niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• heel de kamer reinigen en ontsmetten met een chlooroplossing 5000 ppm,
contacttijd 7 minuten
• (scheidings)gordijnen wassen op 60°C

Opmerkingen

• Bij elke nieuwe diarree Clostridium difficile in overweging nemen en eventueel
cohorteren (miniquarantaine)
• Opdrijven van de onderhoudsfrequentie
! Chlooroplossingen (aanbevelingen HGR 05/2008) bijvoorbeeld chloramine
0,5% oplossing voor 1250 ppm
! bij overschort zonder lange mouwen: extra aandacht: voorarmen mee reinigen
en ontsmetten na het uitdoen van de overschort en handschoenen

toegelaten, tot een minimum beperken
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt beschermende kledij
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: CLOSTRIDIUM DIFFICILE (2)

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: Clostridium difficile;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: Clostridium difficile
Zie
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Enterobacteriaceae is een groep gramnegatieve bacteriën die voornamelijk in het maag-darmstelsel voorkomen,
onder meer Enterobacter aerogenes en cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella,…
Sommige van deze kiemen zijn pathogenen (bijvoorbeeld Salmonella), andere kunnen bij gelegenheid een
infectie veroorzaken (bijvoorbeeld E. coli, een darmbacterie die als ze de blaas bereikt, aanleiding kan geven tot
urineweginfecties).
ESBL zijn enzymen die door enterobacteriën worden geproduceerd. Deze enzymen kunnen bepaalde antibiotica
afbreken en onbruikbaar maken voor behandeling.
Dragerschap van deze ESBL-positieve enterobacteriën komt meestal voor ter hoogte van de darm. Het wordt
aangetoond door middel van een rectale wisser of een stoelgangstaal.
Deze kiemen kunnen ook infecties veroorzaken en kunnen dan op andere plaatsen (sputum, bloedkweken,
urinestalen,… ) aangetoond worden.

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: ESBL-PRODUCERENDE ENTEROBACTERIËN
(Extended Spectrum Beta Lactamase producerende Enterobacteriaceae)

• Overdracht :
- rechtstreeks contact met een besmette bewoner
- meestal onrechtstreeks contact:
• via handen gezondheidswerkers
• via besmet materiaal
• via besmette omgeving

Steekkaarten/Flash info: ESBL-producerende enterobacteriën

Zie

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: ESBL
zie MRSA-fiche naargelang de klinische lokalisatie van de infectie
Eenpersoonskamer

In geval van epidemie: zie MRSA-beleid naargelang de klinische infectie
In geval van carbapenem (antibioticum)-resistentie steeds isolatie




Zie
Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
ESBL;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: ESBL
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Verwekker

• Staphylococcus aureus-bacterie
• Streptococcus pyogenes-bacterie

Incubatietijd

• wisselend, meestal 4 tot 10 dagen

Overdracht

• contact

Bron

• wondjes, ulcera, Abcessen, handen, ook lokale factoren

Ziektebeeld

• plotse uitbreidende infectie van de huid en het onderhuids vet
• rood, pijnlijke zwelling en warmte
• niet verheven en niet scherp begrensd (in tegenstelling tot Erysipelas!)

Verwikkelingen

•
•
•
•

Zwangerschap

• geen, bij normale beschermingsmaatregelen

Preventie

• goede handhygiëne

Opmerkingen

• bejaarden hebben meer kans op ernstig verloop
• antibiotica volgens antibiogram

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: FLEGMONE (CELLULITIS)

vaak algemene malaise en koorts
adenopathieën (vergroting van lymfeklieren)
Abcessen
bacteriëmie

Steekkaarten/Flash info: flegmone (Cellulitis)
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: FLEGMONE (CELLULITIS)
= etter, secreties uit wonde, bloed

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• toegelaten, afhankelijk van algemene gezondheidstoestand bewoner
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bezoek
Einde isolatie

• niet van toepassing

Opmerkingen

• bij zeer uitgebreide flegmone (Cellulitis) - doorlekkend verband, etterproductie - gelden strengere bijkomende voorzorgsmaatregelen (zie steekkaart zeer uitgebreide flegmone (Cellulitis))
• veiligheidsbril bij drainage Abces



Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
Zie
flegmone;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: flegmone
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: ZEER UITGEBREIDE FLEGMONE (CELLULITIS)
= veel etterproductie, veel secreties uit wonde, bloed

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

• tot stop etterdrainage

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• enkel bij zorgcontacten

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval
Instrumentaria

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• overschort en handschoenen dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• toegelaten
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- altijd handschoenen en overschort dragen
- handen ontsmetten
- kinderen niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

• veiligheidsbril dragen

dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt overschort en proper steeklaken
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten
transferdocument invullen en meegeven

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: zeer uitgebreide flegmone;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: zeer uitgebreide flegmone

Zie
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Verwekker

• Hepatitis A-virus

Incubatietijd

• 2 tot 7 weken (+/- 28 dagen)

Overdracht

• rechtstreeks en onrechtstreeks contact
• stoelgang-mondcontact (faeco-oraal)

Bron

• mensen

Ziektebeeld

• symptoomloos
• acute Hepatitis (geelzucht):
- plotseling algemene malaise, grieperig gevoel, koorts
- gebrek aan eetlust, misselijkheid en buikklachten
- na enkele dagen geelzien (icterus), donkere urine, stopverfkleurige stoelgang
- vermoeidheid en vermagering
- jeuk door cholestase (galstuwing)
= 1 à 2 weken
• genezen meestal zonder restverschijnselen

Verwikkelingen

• acuut leverfalen
• herstelperiode kan maanden duren
• hoe ouder, hoe meer kans op verwikkelingen

Zwangerschap

• het doormaken van deze infectie op zich is een belasting voor moeder en kind

Preventie

• vaccinatie: Hepatitis A-vaccin
• handhygiëne

Opmerkingen

• de immuunrespons IgG-antistoffen, levenslang aanwezig
• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: GEELZUCHT A (HEPATITIS A)

Steekkaarten/Flash info: geelzucht A (Hepatitis A)
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: GEELZUCHT A (HEPATITIS A) (1)
= stoelgang en mondslijmvlies
! Hepatitis A-virus in opgedroogde stoelgang ten minste twee weken
infectieus

Eenpersoonskamer

• ja, noodzakelijk

Duur isolatie

= besmettelijke periode
= 1 week voor tot 1 week na het optreden van de klachten

Handhygiëne

• basishouding + uitleggen goede handhygiëne aan de bewoner

Masker

• neen

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan
• in aparte zak voor transport naar wasserij of linnenkar op de gang
• direct naar de wasserij (niet op de gang laten staan)

Afval

• bij voorkeur in vuilnisbak met afgesloten deksel en voetpedaal
• verzamelen in aparte gele vuilniszak
• steeds dagelijks verwijderen

Instrumentaria

• persoonlijk houden
• steeds na gebruik ontsmetten: hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• persoonlijk houden
• onmiddellijk na gebruik ontsmetten
• steeds doorspoelen met gesloten deksel

Eetgerei

• als laatste afruimen
• kar of eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• overschort en handschoenen dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC
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Transport

•
•
•
•

Bezoek

• tot het minimum beperken
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten:
- draagt handschoenen en overschort enkel bij zorgcontacten
- ontsmetten handen na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• 1 week na het uitbreken van de klachten (koorts of geelzucht) worden
de isolatie en andere bijkomende voorzorgsmaatregelen stopgezet
• bewoner met incontinentie voor stoelgang blijft nog 2 weken zoveel
mogelijk op de kamer
• alleen het onderhoud blijft daarna nog 2 weken overschort en handschoenen dragen, intensief reinigen en ontsmetten: dagelijks sanitair
en ‘high touch’-oppervlakken reinigen en ontsmetten: hygiëneplan
WZC

Opmerkingen

• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid
• bronopsporing
• contactonderzoek: partner, mederesidenten, familie, vrienden, verplegend en verzorgend personeel; dit is noodzakelijk om na te gaan wie in
aanmerking komt voor vaccinatie

toegelaten
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt overschort en proper steeklaken en goede
handhygiëne
• voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en
linnen verversen
• transferdocument invullen en meegeven

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: GEELZUCHT A (HEPATITIS A) (2)

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: geelzucht A;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: geelzucht A

Zie
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Verwekker

• Hepatitis B-virus (HBV)

Incubatietijd

• 4 weken tot 6 maanden (+/- 2 à 3 maanden)

Overdracht

• rechtstreeks en onrechtstreeks contact
• via de beschadigde huid en intacte slijmvliezen
- besmette instrumenten, besmette donorproducten of contact met
bloederige vloeistoffen
- gemeenschappelijk gebruik van spuitmateriaal (naalden, spuiten)
- tatoeage, piercing, acupunctuur en andere technieken die de intacte huid
doorboren
- bijtverwondingen
- prikaccident met een besmette naald (besmettingskans 7-30%),
glucometer
- seksuele transmissie
• horizontale transmissie
- gezinscontacten (tandenborstels of scheerapparaten)
- personen in instellingen van verstandelijk gehandicapten (bijten,
automutilatie, seks)
- personen in instellingen (via gemeenschappelijke kapper of pedicure,
prikaccidenten met glucoseprikpen,…)
• perinatale overdracht
- geïnfecteerde zwangere vrouwen naar hun kinderen

Bron

• mensen met acute Hepatitis B en drager HBsAg
- bloed, transplantatieweefsel, sperma en andere genitale vloeistoffen
- speeksel vermengd met bloed: beten, tandvleesbeschadigingen,…
- bloed of zichtbaar met bloed verontreinigde lichaamsvloeistoffen

Ziektebeeld

• meestal geen symptomen (2/3)
• acute Hepatitis B-infectie
- beginfase (enkele weken): moeheid, ‘griep’, slechte eetlust, misselijkheid,
braken, buikklachten, koorts, gewrichtsklachten
- icterische fase (2 tot 6 weken): gele kleur (icterus), donkere urine en
stopverfkleurige ontlasting
- herstelfase (2 tot 12 weken) vermoeidheid
- genezing zonder dragerschap (90-95%)

Verwikkelingen

• chronische HBV-infectie
• dragerschap
- HBsAg langer dan zes maanden in het bloed
- dragerschap kan spontaan verdwijnen maar evolueert bij volwassenen in
10% tot chronisch leverlijden en dan tot hepatocellulair carcinoom

Zwangerschap

• kans op perinatale transmissie met dragerschap als gevolg bij pasgeborene

Preventie

• contact met bloed vermijden
• vaccinatie: Hepatitis B-vaccinatie
• passieve immunisatie: Hepatitis B-immunoglobuline (na prikaccident, slachtoffers seksueel geweld,…)

Opmerkingen

• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: GEELZUCHT B (HEPATITIS B)

Steekkaarten/Flash info: geelzucht B (Hepatitis B)
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: ACUTE GEELZUCHT B (HEPATITIS B)
goede lichaamshygiëne - geen uitgebreide wonden
= bloed, transplantatieweefsel, sperma, andere genitale vloeistoffen, speeksel vermengd met bloed

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• ja, bij risico op spatten met bloed

Handschoenen

• ja, bij te verwachten bevuiling van de handen met bloed

Overschort

• ja, bij risico op spatten met bloed

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• bij contact met bloed onmiddellijk reinigen en ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta
Onderhoud

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten
• informatie: contact met bloed vermijden

Einde isolatie
Opmerkingen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen
• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid
• bronopsporing + contactonderzoek: partner, mederesidenten, familie,
vrienden, verplegend en verzorgend personeel; dit is noodzakelijk om na te
gaan wie in aanmerking komt voor vaccinatie




Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: acute geelzucht B – goede
Zie
lichaamshygiëne;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgs-maatregelen: acute geelzucht B – goede
lichaamshygiëne
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: ACUTE GEELZUCHT B (HEPATITIS B)
slechte lichaamshygiëne - uitgebreide wonden – bloedverlies
= bloed, transplantatieweefsel, sperma, andere genitale vloeistoffen,
speeksel vermengd met bloed

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• ja, bij risico op spatten met bloed

Handschoenen

• ja, bij te verwachten bevuiling van de handen met bloed

Overschort

• ja, bij risico op spatten met bloed

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval
Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC
• bij contact met bloed onmiddellijk reinigen en ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• draagt overschort en handschoenen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten
• informatie: contact met bloed vermijden

Einde isolatie
Opmerkingen



• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen
• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid
• bronopsporing + contactonderzoek: partner, mederesidenten, familie,
vrienden, verplegend en verzorgend personeel; dit is noodzakelijk om na te
gaan wie in aanmerking komt voor vaccinatie

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: acute geelzucht B – slechte lichaamsZie
hygiëne;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: acute geelzucht – slechte
lichaamshygiëne
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: DRAGER GEELZUCHT B (HEPATITIS B)
goede lichaamshygiëne - geen uitgebreide wonde
= bloed, transplantatieweefsel, sperma, andere genitale vloeistoffen, speeksel
vermengd met bloed

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• ja, bij risico op spatten met bloed

Handschoenen

• ja, bij te verwachten bevuiling van de handen met bloed

Overschort

• ja, bij risico op spatten met bloed

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud
Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bezoek
Einde isolatie

• niet van toepassing

Opmerkingen

• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: drager geelzucht B;
Blancosteek-kaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: drager geelzucht B
Zie
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Verwekker

• Hepatitis C-virus (HCV)

Incubatietijd

• 2 maanden

Overdracht

• rechtstreeks en onrechtstreeks (via transportmiddel, bijvoorbeeld voorwerp met
bloed op) contact
• bloed-bloedcontact
• bij 40% is de oorzaak niet bekend

Bron

•
•
•
•

Ziektebeeld

• meestal zonder symptomen
• acute Hepatitis C:
- 20 tot 30% verminderde eetlust, vage buikklachten, misselijkheid en braken
- voorbijgaande moeheid of malaise
- geelzucht
• slechts 15 tot 20% binnen zes tot twaalf maanden het virus kwijt

Verwikkelingen

• chronische Hepatitis C
• drager Hepatitis C-virus
- 80% en levenslang drager Hepatitis C-virus in het bloed
- evolueert binnen enkele jaren naar levercirrose
- soms vele jaren geen progressie
- verhoogde kans op hepatocellulair carcinoom (leverkanker)

Zwangerschap

• besmetting baby bij de geboorte bij dragers Hepatitis B
• het doormaken van deze infectie op zich is een belasting voor moeder en kind

Preventie

•
•
•
•

contact met bloed vermijden
condoomgebruik niet nodig
vaccin niet beschikbaar
elk alcoholgebruik afraden

Opmerkingen

!

reactie van het immuunsysteem leidt meestal niet tot immuniteit

vaak onbekend
mensen met acute of chronische Hepatitis C of drager Hepatitis C-virus
bloedtransfusie
van moeder op kind

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: GEELZUCHT C (HEPATITIS C)

Steekkaarten/Flash info: geelzucht C (Hepatitis C)

Zie

3. Bijkomende maatregelen | 3.2 Steekkaarten infectieziekten

januari 2012 | 154

Besmettelijk materiaal

= bloed, transplantatieweefsel, sperma, andere genitale vloeistoffen

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing.

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• ja, bij risico op spatten met bloed

Handschoenen

• ja, bij te verwachten bevuiling van de handen met bloed

Overschort

• ja, bij risico op spatten met bloed

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: ACUTE GEELZUCHT C (HEPATITIS C)
goede lichaamshygiëne - geen uitgebreide wonden

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• contact met bloed: onmiddellijk reinigen en ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta
Onderhoud

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten
• informatie: contact met bloed vermijden

Einde isolatie
Opmerkingen



• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen
• bronopsporing + contactonderzoek
• langdurig maximale maatregelen bij zorgcontact
• kans op chronisch dragerschap hoog (20%)

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: acute geelzucht C – goede lichaamsZie
hygiëne;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: acute geelzucht C – goede
lichaamshygiëne
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: ACUTE GEELZUCHT C (HEPATITIS C)
slechte lichaamshygiëne - uitgebreide wonden – bloedverlies
= bloed, transplantatieweefsel, sperma, andere genitale vloeistoffen

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• ja, bij risico op spatten met bloed

Handschoenen

• ja, bij te verwachten bevuiling van de handen met bloed

Overschort

• ja, bij risico op spatten met bloed

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval
Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC
• contact met bloed: onmiddellijk reinigen en ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• overschort en handschoenen dragen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten
• informatie: contact met bloed vermijden

Einde isolatie
Opmerkingen



• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen
• bronopsporing + contactonderzoek

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: acute geelzucht C – slechte lichaamsZie
hygiëne;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: acute geelzucht C – slechte
lichaamshygiëne
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: DRAGER GEELZUCHT C (HEPATITIS C)
goede lichaamshygiëne - geen uitgebreide wonde
= bloed, transplantatieweefsel, sperma, andere genitale vloeistoffen

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• ja, bij risico op spatten met bloed

Handschoenen

• ja, bij te verwachten bevuiling van de handen met bloed

Overschort

• ja, bij risico op spatten met bloed

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud
Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bezoek
Einde isolatie

• niet van toepassing

Opmerkingen

• indien slechte lichaamshygiëne, uitgebreide wonde, bloedverlies: strengere
bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig



Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: drager geelzucht C;
Zie
kaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: drager geelzucht C
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Flash info: GRIEP (INFLUENZA)
• Influenzavirus

Incubatietijd

• 1 à 2 (4) dagen

Overdracht

• druppelinfectie: voornamelijk in besloten ruimten, in droge en koude lucht
• onrechtstreeks contact: voornamelijk via de handen

Bron

• mensen
- 1 dag voor tot 7 dagen na het starten van de symptomen
- ook mensen zonder symptomen kunnen de griep doorgeven
• via handen of besmette voorwerpen

Ziektebeeld

• geen symptomen: 50%
• griepsymptomen
- acuut begin
- luchtwegen: hoesten, neusverkoudheid, keelpijn
- algemeen: koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moe, gewrichtspijn,
algemeen onwel
• zelfbeperkend: binnen 1 tot 3 weken volledig herstel

Verwikkelingen

•
•
•
•

Zwangerschap

• vroeggeboorte
• tijdens 2de en 3de trimester zwangerschap: dyspnoe en hartfalen

Preventie

• goede nies- en hoesthygiëne: gebruik papieren wegwerpzakdoeken
• jaarlijkse griepvaccinatie:
- bewoners met hart- en bloedvataandoeningen, veel zweren
- chronische longaandoeningen, chronische nierinsufficiëntie
- diabetes
- alle (ook gezonde) personen boven de leeftijd van 65 jaar
- risicopersonen boven 50 jaar (rokers, zwaarlijvigen, alcoholabusus)
- gezondheidswerkers
- zwangeren
- bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen en anderen in de omgeving
van chronische zieken
• voordeel bewoners:
- ziekenhuisopname voor longontsteking daalt (30% tot 70%)
- aantal overlijdens daalt (80%)

Opmerkingen

• bronopsporing of contactonderzoek niet zinvol

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Verwekker

virale longontsteking
bronchitis
myocarditis (= ontsteking hartspier)
bijbesmetting: middenoorontsteking, longontsteking

Steekkaarten/Flash info: griep (Influenza)
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Besmettelijk materiaal

= neus- en keelsecreties (druppelinfectie)

Eenpersoonskamer

= ja, druppelisolatie

Duur isolatie

• 7 dagen na start eerste symptomen
• als antiviraal middel: 3 dagen

Handhygiëne

• basishouding + hoest- en nieshygiëne personeel - bewoner – bezoek

Masker

• enkel bij zorgcontacten

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: GRIEP (INFLUENZA)

Handschoenen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Overschort

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

• bewoner draagt masker bij verlaten van de kamer

Bezoek

• toegelaten, maar tot minimum beperken
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- masker dragen enkel bij zorgcontacten
- handen wassen
- zwangeren/kinderen niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

• beter voorkomen: griepvaccinatie personeel en bewoners!

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: griep;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: griep

Zie
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Verwekker

• Streptococcus pneumoniae-bacterie, meestal bij volwassenen
• Neisseria meningitidis (meningococcus)-bacterie
• Haemophilus influenza B-bacterie (zuigeling)

Incubatietijd

• 3 à 10 dagen

Overdracht

• druppelinfectie
• onrechtstreeks contact: materiaal besmet met secreties bovenste
luchtwegen

Bron

• gezonde dragers of zieken
• vaak epidemisch karakter

Ziektebeeld

•
•
•
•

Verwikkelingen

• sepsis (bloedvergiftiging)
• neurologische restverschijnselen
• coma

Zwangerschap

• geen bijkomende risico’s dan de ziekte op zich

Preventie

• vaccinatie voor enkele types mogelijk
- pneumokokkenvaccinatie warm aanbevolen
- 65+
- bewoners met chronische aandoeningen
- bij meningokokkeninfectie
• contactpersonen preventief behandelen met antibiotica
- bij meningokokkeninfectie
- bij Haemophilus influenza B

Opmerkingen

• purpuravlekken of petechiën = alarmteken!
- (niet-wegdrukbare paars-rode plekken) = levensbedreigend!
• hoe langer de symptomen aanhouden, hoe later gestart wordt met de behandeling (of wanneer de behandeling niet aanslaat door antibioticaresistentie), hoe slechter de prognose!
• ook andere ziekten geven een beeld van hersenvliesontsteking:
- virale hersenvliesontsteking
- hersenbloeding/infarct
- …
• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: HERSENVLIESONTSTEKING (MENINGITIS)

koorts
braken, hoofdpijn, nekstijfheid, stuipen, geen licht verdragen
soms petechiën (niet-wegdrukbare paars-rode plekjes)
verminderd bewustzijn

Steekkaarten/Flash info: hersenvliesontsteking (Meningitis)
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Besmettelijk materiaal

= besmette speekseldruppels, neussecreties

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

= 24 uur na start antibiotica

Handhygiëne

• basishouding + bewoner goede hand-, hoest- en nieshygiëne uitleggen

Masker

• altijd bij het betreden van de kamer

Handschoenen

• neen

Overschort

• neen

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: HERSENVLIESONTSTEKING (MENINGITIS)

• verplicht individueel houden
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• masker dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• pas toegelaten als preventief antibiotica werd genomen
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- masker dragen bij het betreden van de kamer
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- kinderen niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• na 1 dag antibiotica
• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid
! Contactonderzoek: preventief antibiotica geven aan omgeving, ook aan
personeel bij meningokokkeninfectie

toegelaten
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt masker
voor vervoer hoofd-/en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: hersenvliesontsteking;
Blancosteek-kaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: hersenvliesontsteking
Zie
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Verwekker

• Bordetella pertussis-bacterie

Incubatietijd

• 1 à 2 weken

Overdracht

• druppelinfectie
• zelden door contact met besmette voorwerpen met secreties luchtwegen

Bron

• de slijmvliezen van alle ademhalingsorganen van besmette personen vanaf
de verkoudheid (catharale fase) tot 3 weken na het begin van de hoestbuien
(paroxysmale fase)
• vaak epidemisch karakter

Ziektebeeld

1) catharale fase: beeld banale bovensteluchtweginfectie
- neusloop
- ontstoken ogen
- hoest ’s nachts, later ook overdag
- zelden koorts
2) paroxysmale fase
- droge hoestbuien eindigend op inspiratoire stridor (hoge piep bij inademen)
- soms ophoesten of overgeven taaie slijmen
3) herstelfase: na 4 weken geleidelijk aan
- minder hoestbuien
- minder overgeven,…
- = 6 weken in totaal
4) bij kinderen: ! typische hoest
- kan later nog uitgelokt worden door bovenste luchtweginfectie
- bij volwassenen: hardnekkige droge hoest (kan 3-6 weken aanhouden)

Verwikkelingen

•
•
•
•
•
•
•

Zwangerschap

• het doormaken van deze infectie op zich is een belasting voor moeder en kind

Preventie

• vaccinatie: acellulair kinkhoestvaccin, bij volwassenen gebruik maken van
combinatievaccin (Tetanus, Difterie, kinkhoest)

Opmerkingen

• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: KINKHOEST (PERTUSSIS)

asfyxie (verstikking)
bronchopneumonie (longontsteking)
middenoorontsteking
cerebrale letsels door bloedingen of zuurstoftekort
stuipen
navelbreuk
rectale prolaps (verzakking van de endeldarm)

Steekkaarten/Flash info: kinkhoest (Pertussis)
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Besmettelijk materiaal

= speekseldruppels, neussecreties

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

= tot 5 dagen na starten behandeling

Handhygiëne

• basishouding + uitleggen goede hand-, nies- en hoesthygiëne bewoner

Masker

• altijd bij het betreden van de kamer

Handschoenen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Overschort

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: KINKHOEST (PERTUSSIS)

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• kamer als laatste poetsen
• draag drielagig masker over neus, mond en kin
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• toegelaten, tot het minimum beperken
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- masker dragen bij het betreden van de kamer
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

toegelaten
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt masker, proper steeklaken
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: kinkhoest – goede hoest- en nieshygiëne;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: kinkhoest – goede hoest- en

Zie

nieshygiëne
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Flash info: KLEM (TETANUS)
• exotoxine van Clostridium tetani
= gram + sporenvormende anaerobe bacterie

Incubatietijd

• 1 dag tot enkele maanden, meestal 3 tot 21 dagen
• incubatietijd is langer
- als de wond kleiner en minder gecontamineerd is
- als de afstand van de wond tot het centraal zenuwstelsel groter is

Overdracht

• onrechtstreeks contact: via wonde contact met bron: aarde,… (cf. infra)
• nooit van mens tot mens

Bron

• aarde, straatvuil, paardenmest, koeienmest, beet van dier, verroeste nagel,…

Ziektebeeld

• gelokaliseerd (zeldzaam):
- stijfheid in gebied van verwonding gedurende 5 à 7 dagen
• gegeneraliseerd:
- toenemende en constante spasmen van rug en overige spieren
- actief bewegen en uitwendige prikkels van spieren kunnen heftige en zeer
pijnlijke spierspasmen uitlokken
- risus sardonicus (satanlach), opisthotonus (gespannen achterovergebogen
lichaamshouding, cf. brug), trismus (kaakklem, vandaar ‘de klem’), laryngospasmen (stembandkrampen)

Verwikkelingen

• bij bejaarden verhoogde kans op een ernstig beloop

Zwangerschap

• het doormaken van deze infectie op zich is een belasting voor moeder en kind
met slechte prognose

Preventie

• vaccinatie: Tetanusvaccin, bij volwassenen gebruik maken van combinatievaccin
(Tetanus, Difterie, kinkhoest)

Opmerkingen

• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Verwekker

Steekkaarten/Flash info: klem (Tetanus)
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Besmettelijk materiaal

= besmette aarde
= allerlei materiaal bevuild met aarde en mest van dieren

Eenpersoonskamer

• ja: voor rust maar niet vanwege besmettingsgevaar
! hospitalisatie: voor de ondersteunende behandeling

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• neen

Overschort

• neen

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: KLEM (TETANUS)

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bezoek

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: klem;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: klem
Zie
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Verwekker

• Herpes simplex-virus

Incubatietijd

• eerste besmetting: ongeveer 7 dagen
• daarna onvoorspelbaar terugkomen

Overdracht

• rechtstreeks contact met vocht van de blaasjes
• onrechtstreeks contact via handen of besmette voorwerpen

Bron

• zichzelf:
- levenslang terugkomen
- bij verminderde weerstand
- door het zonlicht
• personen met koortsblaasjes
• handen of voorwerpen besmet met vocht uit de blaasjes, bijvoorbeeld
handdoek

Ziektebeeld

•
•
•
•
•

Verwikkelingen

• ontsteking tandvlees, mondslijmvlies en keel met slikmoeilijkheden

Zwangerschap

• geen

Preventie

•
•
•
•

Opmerkingen

• personeel met koortsblaasjes kan werken mits aandacht voor preventie:
masker dragen bij zorgcontacten

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: KOORTSBLAASJES (HERPES LABIALIS)

vochthoudende blaasjes rond de mond
soms brandend, jeukend, pijnlijk gevoel vaak voor de huiduitslag
soms koorts (vandaar de naam)
evolutie naar korstjes
duurt ongeveer 7 dagen

handhygiëne
niet zoenen
vette zalf vormt barrière
vermijd krabben en prutsen aan de blaasjes

Steekkaarten/Flash info: koortsblaasjes (Herpes labialis)
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Besmettelijk materiaal

= vocht uit blaasjes

Eenpersoonskamer

• neen, tenzij zeer uitgebreid

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• neen

Overschort

• neen

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: KOORTSBLAASJES (HERPES LABIALIS)

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Verzorgingsmateriaal

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bezoek

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Einde isolatie

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Opmerkingen

• een afdekkende zalf op de letsels van de bewoner aanbrengen



Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: koortsblaasjes;
Zie
Bijkomende voorzorgsmaatregelen: koortsblaasjes
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Verwekker

• Staphylococcus aureus-bacterie
• Streptokokken (10 à 20%)-bacterie

Incubatietijd

• Wisselend, meestal 4 tot 10 dagen

Overdracht

• rechtstreeks contact: meestal via de handen (ook krabben!)

Bron

• zichzelf, ook andere mensen!
• 30% symptoomloze drager (neus)

Ziektebeeld

•
•
•
•

Verwikkelingen

• geen

Zwangerschap

• geen, bij normale beschermingsmaatregelen

Preventie

• handhygiëne

Opmerkingen

• meestal lokale therapie, soms inname antibiotica nodig

Zie

eerst rode vlek met blaarvorming
later korstvorming met roodheid rondom
meestal meerdere letsels in verschillende stadia
zelden algemene ziekteverschijnselen

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: KRENTENBAARD (IMPETIGO)

Steekkaarten/Flash info: krentenbaard (Impetigo)
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: KRENTENBAARD (IMPETIGO)
goede lichaamshygiëne - beperkt
= etter, korsten
! huidcontact vermijden zolang wondjes met korsten

Eenpersoonskamer

= neen

Duur isolatie

• niet van toepassing
! huidletsels niet afdekken

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten

Einde isolatie

• niet van toepassing

Opmerkingen

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: krentenbaard – goede lichaamshygiëne;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: krentenbaard – goede lichaamshygiëne
Zie
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: KRENTENBAARD (IMPETIGO)
slechte lichaamshygiëne - zeer uitgebreide letsels - veel etterproductie
= etter, korsten
! huidcontact vermijden zolang wondjes met korsten

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

• tot stop etterdrainage
! huidletsels niet afdekken

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan
• dagelijks bedlinnen verversen
- dagelijks kledij verversen
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval
Instrumentaria

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

• verplicht individueel houden
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• overschort en handschoenen dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• toegelaten
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- handschoenen en overschort dragen enkel bij zorgcontacten
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren: toegelaten / kinderen: niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

toegelaten
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt overschort; proper steeklaken
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

Opmerkingen

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: krentenbaard – slechte lichaamshygiëne;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: krentenbaard – slechte lichaamshygiëne

Zie
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Verwekker

• corynebacterium diphteria: exotoxine-bacterie

Incubatietijd

• 1 à 7 dagen (meestal 2 à 5 dagen)

Overdracht

• druppelinfectie
• rechtstreeks contact met secreties uit luchtwegen of wondvocht

Bron

• mens
- asymptomatische dragers
- symptomatische bewoners
- voorbeschikkende factoren
- contact met bron moet nauw en langdurig zijn, bijvoorbeeld instellingen
- niet of onvolledig gevaccineerden
- reizigers vanuit endemisch gebied (asielzoekers, vluchtelingen)
- mensen met verminderde weerstand: bejaarden

Ziektebeeld

• keel: pseudomembranen, foetor ex ore (stinkende adem), lokaal oedeem,
opgezette lymfeklieren, koorts
• larynxdifterie: kroep, zeehondhoest
• huiddifterie: beschadigde huid rond diepe ulcera bedekt met grijs-geel tot
grijs-bruin membraan

Verwikkelingen

•
•
•
•

Zwangerschap

• het doormaken van deze infectie op zich is een belasting voor moeder en kind

Preventie

• vaccineren met tedivax pro adulto, bij volwassenen gebruik maken van combinatievaccin (Tetanus, Difterie, kinkhoest)

Opmerkingen

• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: KROEP (DIFTERIE)

luchtwegobstructie door membraan en oedeem
myocarditis (ontsteking hartspier)
neuritis (zenuwontsteking) hersenzenuwen 3, 6, 9 en 10
acute tubulusnecrose nieren: door werking van het toxine

Steekkaarten/Flash info: kroep (Difterie)
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Besmettelijk materiaal

= speekseldruppels

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

= tot 1 week na starten antibiotica en 2 negatieve culturen van neus en keel,
dit om dragerschap uit te sluiten
• kweek herhalen na 14 dagen antibioticatherapie, waarbij de antibiotica al
24 uur gestopt is

Handhygiëne

• basishouding + uitleggen hand-, hoest- en nieshygiëne aan bewoner

Masker

• altijd bij het betreden van de kamer

Handschoenen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Overschort

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: KROEP (DIFTERIE) VAN DE LUCHTWEGEN

• verplicht individueel houden
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• masker dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• toegelaten, maar tot het minimum beperken
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten :
- masker dragen bij het betreden van de kamer
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze resident als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

toegelaten, alleen indien strikt noodzakelijk
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt masker; proper steeklaken
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: kroep van de luchtwegen;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: kroep van de luchtwegen

Zie
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Besmettelijk materiaal

= wondvocht

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

= tot 1 week na starten antibiotica

Handhygiëne

• basishouding + uitleggen hand-, hoest- en nieshygiëne aan bewoner

Masker

• ja, bij risico op spatten met lichaamsvochten, bijvoorbeeld wondverzorging

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan
• dagelijks bedlinnen verversen
• dagelijks kledij verversen
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval
Instrumentaria

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: KROEP (DIFTERIE) VAN DE HUID

• verplicht individueel houden
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• handschoenen en overschort dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• toegelaten, maar tot het minimum beperken
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten:
- handschoenen en overschort dragen bij zorgcontacten
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

toegelaten, alleen indien strikt noodzakelijk
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner heeft proper steeklaken en wonde afgedekt
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: kroep van de huid;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: kroep van de huid

Zie
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Verwekker

• Pediculosis capitis of Pediculosis pubis

Incubatietijd

• geen

Overdracht

• rechtstreeks contact met de haren of de kledij van een besmette persoon
• onrechtstreeks contact door gebruik gemeenschappelijke voorwerpen: kam,
borstels, kledij

Bron

• bewoner of personeelslid of bezoeker met luizen

Ziektebeeld

• jeuk op de hoofdhuid of in de schaamstreek
• vaak krabletsels of beeld van eczeem
• het zien van levende luizen en neten (= luizeneitjes, lijken op schilfers maar
plakken vast aan het haar) dicht tegen de huid
• voorkeurplaats: achter de oren, onderaan het achterhoofd

Verwikkelingen

• geen

Zwangerschap

• geen
• de producten om luizen te behandelen zijn wel toxisch: arts raadplegen

Preventie

•
•
•
•

Opmerkingen

• Nat-kammethode =
- was het haar met gewone shampoo
- breng zeer veel conditioner in het haar: enkele minuten laten inweken
- kam de knopen uit het haar met een gewone kam
- kam het haar van achteren naar voren met een luizenkam tegen de
schedelhuid aan met het hoofd voorover
- start bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar het andere oor,
van links naar
• rechts en van rechts naar links
- na elke kambeurt veeg je de luizenkam af aan een (witte) papieren servet
of keukenrol
- het haar uitspoelen en zeer nat laten
- kam het haar met een gewone kam van voren naar achteren
- start bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar het andere oor
- in totaal dient men minstens een kwartier te kammen
- deze behandeling doe je viermaal gedurende twee weken, dat is om de
drie-vier dagen
- na twee weken moet je luizen- en netenvrij zijn

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: LUIZEN (PEDICULOSIS)

steeds aan denken bij bewoner met jeuk op de hoofdhuid of in de schaamstreek
vlugge diagnose = snel behandelen
kledij en gemeenschappelijke voorwerpen reinigen
contactonderzoek: bezoekers en personeel
- nat-kammethode aanbevelen en uitleggen
- zo nodig behandelen

Steekkaarten/Flash info: luizen (Pediculosis)
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Besmettelijk materiaal

!
=
=
=
!

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing want direct behandelen

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• neen

Overschort

• neen

Linnen

•
•
•
•

luizen en levende neten (= fel wit op 0,5 à 1 cm van hoofdhuid)
op haar
in kledij (ondergoed, linnen,…)
op gemeenschappelijke voorwerpen (kam, borstels,…)
doffe, bruine neten meer dan 1 cm van de hoofdhuid zijn dode neten (lege
neten) en niet meer besmettelijk

dagelijks bedlinnen verversen
dagelijks kledij verversen
in aparte zak voor transport naar wasserij of linnenkar op de gang
delicaat linnen gedurende drie dagen in gesloten zak
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval
Instrumentaria

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: LUIZEN (PEDICULOSIS)

• verplicht individueel houden: kammen en borstels
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• toegelaten

Bezoek

• toegelaten
• verwittigen: opletten voor toilet, linnen, kam,…

Einde isolatie

= niet van toepassing

Opmerkingen

• Contactonderzoek: bezoek en personeel
- de nat-kammethode aanbevelen en uitleggen
- behandelen indien nodig

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: luizen;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: luizen
Zie
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Verwekker

• mazelenvirus

Incubatietijd

• 8 à 14 dagen (+/- 10 dagen)

Overdracht

• aerogeen (aerosolen)
• secreties uit neus- en keelholte
• zeer besmettelijk

Bron

• besmette persoon met mazelen
• 1 à 2 dagen voor de eerste symptomen tot 4 dagen na het begin van de rode
huiduitslag (exantheem)

Ziektebeeld

• beginfase
- plotseling algemene malaise
- verkoudheid, conjunctivitis, hoesten
- koorts, die geleidelijk toeneemt (2 tot 3 dagen) tot meer dan 39°C
- typische kleine witte vlekjes op mondslijmvlies (Koplikse vlekjes) vaak al
aanwezig nog voor de huiduitslag
• exanthemateuze (roodheid) fase
- na 3 à 7 dagen gegeneraliseerd grofvlekkige rode plekken (exantheem)
- begint achter de oren, langs de haargrens, breidt zich in drie dagen uit via
gezicht, nek, borst, romp naar de extremiteiten
- na enkele dagen verbleekt dit exantheem

Verwikkelingen

•
•
•
•
•
•

Zwangerschap

• het doormaken van deze infectie op zich is een belasting voor moeder en kind

Preventie

• vaccinatie nog niet beschermde personen binnen 3 dagen na contact nog
zinvol want het mazelenvirus duurt 10 dagen (niet vaccineren tijdens de
zwangerschap)
• bron en contactpersoon: bezoek en personeel
• beschermende werking van vaccin op 7 dagen
• hand-, hoest- en nieshygiëne

Opmerkingen

• zeer besmettelijk
• levenslange immuniteit na doormaken ziekte: bij hoogbejaarden kan deze
immuniteit wat afnemen en ook bij mensen met verminderde weerstand,
bijvoorbeeld aidspatiënten
• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: MAZELEN (MORBILII)

bacteriële bijbesmetting
middenoorontsteking
longontsteking door het mazelenvirus zelf
encefalitis (hersenweefselontsteking)
sterfte (0,1%) door agressieve longontsteking
zeldzame late complicatie subacute scleroserende panencefalitis (SSPE)
(veralgemeende ontsteking hersenweefsel)

Steekkaarten/Flash info: mazelen (Morbilii)
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Besmettelijk materiaal

= besmette lucht door secreties uit neus en keelholte (aerosolen)

Eenpersoonskamer

• ja
! deur dicht

Duur isolatie

= 7 dagen, in praktijk vaak slechts 5 dagen
! diagnose vaak later gesteld
= 5 dagen na het verschijnen van de huiduitslag

Handhygiëne

• basishouding + uitleggen goede hand-, nies- en hoesthygiëne aan de
bewoner

Masker

• altijd bij het betreden van de kamer
= drielagig masker over neus, mond en kin

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Isolatieschort

• enkel bij zorgcontacten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds masker + handschoenen +
overschort aan
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval
Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet
Eetgerei

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MAZELEN (MORBILII) (1)

• als laatste afruimen
• de kar of het eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta
Onderhoud

•
•
•
•

Transport

•
•
•
•

overschort en handschoenen dragen
masker over neus, mond en kin dragen
kamer als laatste poetsen
reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

toegelaten
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt masker over neus, mond en kin en propere kledij of
proper steeklaken
• voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

3. Bijkomende maatregelen | 3.2 Steekkaarten infectieziekten

januari 2012 | 177

Bezoek

• niet toegelaten voor mensen die niet gevaccineerd werden of nooit mazelen
doorgemaakt hebben
• toegelaten
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- drielagig masker dragen over neus, mond en kin, handschoenen,
overschort bij het betreden van de kamer
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: niet toegelaten indien niet immuun
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

• bronopsporing: vooral kinderen
• contactonderzoek: vaccinatie indien nodig
• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MAZELEN (MORBILII) (2)

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: mazelen;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: mazelen

Zie
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Indeling steekkaarten MRSA

Het toepassen van de algemene voorzorgsmaatregelen bij alle bewoners blijft de hoeksteen van
een goed infectiepreventiebeleid. Dit volstaat meestal ook bij bewoners die drager zijn van MRSA.

Indeling steekkaarten MRSA volgens plaats
Nr.

MRSA in …

Situatie

Aandachtspunten

1

Neus, keel, perineum

MRSA-drager

Algemene voorzorgsmaatregelen
Decontamineren

2

Sputum

Niet-productieve hoest

Handontsmetting na elk fysiek contact

3

Sputum

Acute opstoot productieve hoest

ISOLATIE
Steeds masker, handschoenen en
overschort

4

Wonde

Afdekbaar

Handontsmetting na elk fysiek contact
Masker, handschoenen en overschort
bij wondverzorging

5

Wonde

Niet-afdekbaar

ISOLATIE
Steeds masker, handschoenen en
overschort

6

Urine

Urinaire continentie of blaassonde

Handontsmetting na elk fysiek contact
Individueel toilet

7

Urine

Urinaire incontinentie

Handontsmetting na elk fysiek contact
Masker, handschoenen en overschort
bij lichaamsverzorging
Individueel toilet

8

Urine

Urinaire incontinentie en gebrekkige hygiëne

ISOLATIE
Steeds masker, handschoenen en
overschort
Individueel toilet

9

Algemeen

Infectie

ISOLATIE
Steeds masker, handschoenen en
overschort

3.2.2 STEEKKAARTEN

De steekkaarten van MRSA zijn gerangschikt volgens de plaats waar MRSA aanwezig is: neus,
keel, perineum, urine, sputum en wonde, maar ook volgens het opdrijven van de bijkomende
voorzorgsmaatregelen om verdere verspreiding van MRSA te voorkomen.

De steekkaarten zijn opgesteld op basis van de richtlijnen uit ‘MRSA - preventie in rusthuizen 2007’
en de GOSPIZ-richtlijnen 2005 (optie 1).
Zie ook 6.3. Veelgestelde vragen: MRSA.
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Verwekker

• Methicilline resistente Staphylococcus aureus-bacterie

Incubatietijd

• enkele uren

Overdracht

• rechtstreeks en onrechtstreeks contact: voornamelijk via de handen
• soms druppelinfectie
- bij luchtweginfectie bij dragers van MRSA op de slijmvliezen
• soms aerogeen (aerosolen)
- bij acute luchtweginfectie door MRSA

Bron

• andere mensen
- zonder symptomen maar MRSA-drager =
- MRSA aanwezig op intacte huid en/of op slijmvliezen (neus en keel)
- zonder symptomen maar gekoloniseerd met MRSA =
- MRSA aanwezig in beschadigde huid/slijmvliezen, bijvoorbeeld wonde
- MRSA aanwezig in lichaamsvochten, bijvoorbeeld urine, sputum
- ziek door een besmetting met MRSA

Ziektebeeld

• meestal geen
• drager of gekoloniseerd: eraan denken bij moeilijk genezende wonde
• bij infectie
- hoge koorts
- symptomen afhankelijk van doel orgaan, bijvoorbeeld urineweginfectie,
luchtweginfectie
- voorbeschikkende factoren
- regelmatig en/of lang antibioticagebruik
- aanwezigheid vreemd materiaal, bijvoorbeeld katheters, vreemd materiaal
- aanwezigheid van wonde, stoma, bijvoorbeeld operatiewonde, doorligwonde
- immobiliteit
- verminderde weerstand door chronische ziekte, bijvoorbeeld diabetes,
multiple sclerose

Verwikkelingen

• sepsis
• vertraagd genezingsproces, bijvoorbeeld traag herstel na operatie, slecht
genezende wonde

Zwangerschap

• geen, bij goede handhygiëne en normale beschermingsmaatregelen

Preventie

• goede handhygiëne door iedere zorgverlener, bij iedere bewoner!

Opmerkingen

• epidemie MRSA = een situatie met twee nieuwe, in het WZC verworven gevallen
(drager/kolonisatie of infectie) naast een gekende persoon met MRSA, in één
maand tijd, op één functionele eenheid, bijvoorbeeld op één gang in het WZC
(Ref. Richtlijnen ter preventie van overdracht van MRSA in woon- en zorgcentra,
GOSPIZ, 2005)

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: MRSA (MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS)

Steekkaarten/Flash info: MRSA

Zie
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Besmettelijk materiaal

= neus- en keelsecreties en huid

Eenpersoonskamer

• neen, ook niet tijdens de decontaminatieperiode

Duur isolatie

= niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding + uitleggen goede hand-, nies- en hoesthygiëne aan de
bewoner

Masker

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Handschoenen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Overschort

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Linnen
!

•  geen bijkomende voorzorgsmaatregelen
tijdens decontaminatieperiode:
- dagelijks bedlinnen verversen
- dagelijks kledij verversen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA-DRAGER (NEUS +/- KEEL +/- PERINEUM)

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud
Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten

Einde isolatie

= niet van toepassing

Opmerkingen

• steeds proberen de bewoner te decontamineren: 2 pogingen
• decontaminatieschema opstellen met screeningsmomenten
- voorkeurplaatsen screenen bij voorkeur met 3 swabs op 1 bodem
- ook kamergenoot screenen en decontamineren indien nodig
• ex-MRSA-drager of chronische MRSA-drager verder opvolgen volgens
algoritme, bijvoorbeeld bij hospitalisatie

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA-drager;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA-drager

Zie
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Besmettelijk materiaal

= sputum

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

= niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding + uitleggen goede hand-, nies- en hoesthygiëne aan de
bewoner

Masker

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Handschoenen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Overschort

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA IN SPUTUM ZONDER PRODUCTIEVE HOEST

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud
Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten

Einde isolatie

= niet van toepassing

Opmerkingen

• voorkeurplaatsen screenen en decontamineren heeft geen zin zolang MRSA
in het sputum aanwezig is
• vaak chronische dragers, omdat het onmogelijk is MRSA op deze plaats te
elimineren zolang het onderliggend lijden aanwezig is
• chronische MRSA-drager verder opvolgen volgens algoritme, bijvoorbeeld
bij hospitalisatie




Zie
Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA in sputum zonder productieve
hoest;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA in sputum zonder
productieve hoest
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA IN SPUTUM MET ACUTE OPSTOOT VAN PRODUCTIEVE HOEST
= sputum

Eenpersoonskamer

• ja
• of cohorteren = MRSA-positieven op één kamer leggen

Duur isolatie

= zolang productieve hoest

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• altijd bij het betreden van de kamer

Handschoenen

• altijd bij het betreden van de kamer

Overschort

• altijd bij het betreden van de kamer

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort +
masker aan
• linnen en kledij verzamelen op de kamer in een lekvrije linnenzak en
dagelijks verwijderen
• zak sluiten op de kamer
• direct naar de wasserij (niet op de gang laten staan)

Afval

•
•
•
•

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• verplicht persoonlijk houden
• normale ontsmettingsprocedure: hygiëneplan WZC

Eetgerei

• als laatste afruimen
• kar of eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• overschort, handschoenen en masker dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

verzamelen in gewone vuilniszak op de kamer
bij voorkeur in vuilnisbak met afgesloten deksel en voetpedaal
zak sluiten op de kamer voor verwijderen
steeds dagelijks verwijderen
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Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• tot het minimum beperken
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: toegelaten
- bezoek van baby’s en mensen met verminderde weerstand afraden
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis
• kamergenoot blijft op de kamer, bezoekt geen medebewoners en andere
lokalen

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC
• matras en hoofdkussen ontsmetten; eventueel vervangen

Opmerkingen

• kweek sputum nemen, uitsluiten MRSA-infectie waarvoor gericht antibiotica
nodig is
- voorkeurplaatsen screenen en decontamineren hebben geen zin zolang
MRSA in het sputum aanwezig is
- chronische MRSA-drager verder opvolgen volgens algoritme, bijvoorbeeld bij hospitalisatie



toegelaten
dienst verwittigen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt masker, overschort (of propere kledij) en handschoenen
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA IN SPUTUM MET ACUTE OPSTOOT VAN PRODUCTIEVE HOEST

Zie
Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA in sputum met acute opstoot van
productieve hoest;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA in sputum
met acute opstoot van productieve hoest
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA IN AFDEKBARE WONDE
= wondvocht en weefsel in wonde

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

= niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• steeds bij wondverzorging

Handschoenen

• steeds bij wondverzorging

Overschort

• steeds bij wondverzorging

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan

Afval

•
•
•
•

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

verzamelen in gewone vuilniszak op de kamer
zak sluiten op de kamer voor het verwijderen
bij voorkeur in vuilnisbak met afgesloten deksel en voetpedaal
steeds dagelijks verwijderen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud
Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten

Einde isolatie

• niet van toepassing

Opmerkingen

• voorkeurplaatsen screenen en decontamineren hebben geen zin zolang
MRSA in wonde aanwezig is
• zodra wonde genezen is, voorkeurplaatsen screenen na 1 maand en
decontamineren indien nodig
• chronische drager MRSA in wonde verder opvolgen volgens algoritme
bijvoorbeeld bij hospitalisatie

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA in afdekbare wonde;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA in afdekbare wonde
Zie
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Besmettelijk materiaal

= wondvocht en weefsel in wonde

Eenpersoonskamer

• ja, of cohorteren = MRSA-positieven op één kamer leggen

Duur isolatie

= zolang wonde niet afdekbaar is

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• altijd bij het betreden van de kamer

Handschoenen

• altijd bij het betreden van de kamer

Overschort

• altijd bij het betreden van de kamer

Linnen

•
•
•
•
•

dagelijks bedlinnen verversen
dagelijks kledij verversen
linnen en kledij verzamelen op de kamer in een lekvrije linnenzak
zak sluiten op de kamer
direct naar de wasserij (niet op de gang laten staan)

Afval

•
•
•
•

verzamelen in gewone vuilniszak op de kamer
bij voorkeur in vuilnisbak met afgesloten deksel en voetpedaal
zak sluiten op de kamer voor verwijderen
steeds dagelijks verwijderen

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• verplicht persoonlijk houden
• normale ontsmettingsprocedure: hygiëneplan WZC

Eetgerei

• als laatste afruimen
• kar of eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• overschort, handschoenen en masker dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC
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Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• tot het minimum beperken
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: toegelaten
- bezoek van baby’s en mensen met verminderde weerstand afraden
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis
• kamergenoot blijft op de kamer, bezoekt geen medebewoners en andere
lokalen

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC
• matras en hoofdkussen ontsmetten; eventueel vervangen

Opmerkingen

• voorkeurplaatsen screenen en decontamineren heeft geen zin zolang
MRSA in wonde aanwezig is
• zodra wonde genezen is, voorkeurplaatsen screenen na 1 maand en
decontamineren indien nodig
• chronische drager MRSA in wonde verder opvolgen volgens algoritme
bijvoorbeeld bij hospitalisatie

toegelaten
dienst verwittigen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt masker, overschort (of propere kledij) en handschoenen
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA IN NIET-AFDEKBARE WONDE (2)

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA in niet-afdekbare wonde;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA in niet-afdekbare wonde

Zie
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Besmettelijk materiaal

= urine

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

= niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Handschoenen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Overschort

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• verplicht persoonlijk houden
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei
Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud
Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten

Einde isolatie

= niet van toepassing

Opmerkingen

• voorkeurplaatsen screenen en decontamineren heeft geen zin zolang MRSA
in urine aanwezig is
• vaak chronische drager, omdat het moeilijk is MRSA op deze plaats te
elimineren
• chronische drager MRSA in urine verder opvolgen volgens algoritme
bijvoorbeeld bij hospitalisatie



3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA IN URINE MET URINAIRE CONTINENTIE OF BLAASSONDE

Zie
Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA in urine met urinaire continentie
of blaassonde;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA in urine met
urinaire continentie of blaassonde
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA MET URINAIRE INCONTINENTIE
= urine

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• enkel bij zorgcontacten

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort +
masker aan

Afval

•
•
•
•

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• verplicht persoonlijk houden

verzamelen in gewone vuilniszak op de kamer
bij voorkeur in vuilnisbak met afgesloten deksel en voetpedaal
zak sluiten op de kamer voor verwijderen
steeds dagelijks verwijderen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei
Excreta/secreta

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud
Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten

Einde isolatie

= niet van toepassing

Opmerkingen

• voorkeurplaatsen screenen en decontamineren heeft geen zin zolang
MRSA in urine aanwezig is
• vaak chronische drager, omdat het moeilijk is MRSA op deze plaats te
elimineren
• chronische drager MRSA in urine verder opvolgen volgens algoritme
bijvoorbeeld bij hospitalisatie

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA met urinaire incontinentie;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA met urinaire incontinentie
Zie

3. Bijkomende maatregelen | 3.2 Steekkaarten infectieziekten

januari 2012 | 189

Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA MET URINAIRE INCONTINENTIE EN SLECHTE HYGIËNE (1)
= urine

Eenpersoonskamer

• ja, of cohorteren = MRSA-positieven op één kamer leggen

Duur isolatie

= zolang kans op bevuiling omgeving

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• altijd bij het betreden van de kamer

Handschoenen

• altijd bij het betreden van de kamer

Overschort

• altijd bij het betreden van de kamer

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort +
masker aan
• dagelijks bedlinnen verversen
• dagelijks kledij verversen
• linnen en kledij verzamelen op de kamer in een lekvrije linnenzak
• zak sluiten op de kamer
• direct naar de wasserij (niet op de gang laten staan)

Afval

•
•
•
•

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• verplicht persoonlijk houden

Eetgerei

• als laatste afruimen
• kar of eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• overschort, handschoenen en masker dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

verzamelen in gewone vuilniszak op de kamer
bij voorkeur in vuilnisbak met afgesloten deksel en voetpedaal
zak sluiten op de kamer voor verwijderen
steeds dagelijks verwijderen
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Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• tot het minimum beperken
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: toegelaten
- bezoek van baby’s en mensen met verminderde weerstand afraden
• steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis
• kamergenoot blijft op de kamer, bezoekt geen medebewoners en andere
lokalen

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC
• matras en hoofdkussen eventueel vervangen

Opmerkingen

• voorkeurplaatsen screenen en decontamineren heeft geen zin zolang
MRSA in urine aanwezig is
• vaak chronische drager, omdat het moeilijk is MRSA op deze plaats te
elimineren
• chronische drager MRSA in urine verder opvolgen volgens algoritme
bijvoorbeeld bij hospitalisatie



toegelaten
dienst verwittigen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt masker, overschort (of propere kledij) en handschoenen
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA MET URINAIRE INCONTINENTIE EN SLECHTE HYGIËNE (2)

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA met urinaire incontinentie en
Zie
slechte hygiëne;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA met urinaire
incontinentie en slechte hygiëne
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA-INFECTIE (1)
= alle lichaamsvochten en huid

Eenpersoonskamer

• ja, of hospitalisatie: indien nog therapeutisch zinvol

Duur isolatie

= tot genezing, verdere maatregelen naargelang ‘rest’-kolonisatie

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• altijd bij het betreden van de kamer

Handschoenen

• altijd bij het betreden van de kamer

Overschort

• altijd bij het betreden van de kamer

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort +
masker aan
• linnen en kledij verzamelen op de kamer in een lekvrije linnenzak
• zak sluiten op de kamer
• direct naar de wasserij (niet op de gang laten staan)

Afval

• verzamelen in gewone vuilniszak op de kamer
• bij voorkeur in vuilnisbak met afgesloten deksel en voetpedaal
- zak sluiten op de kamer voor verwijderen
• steeds dagelijks verwijderen

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• verplicht persoonlijk houden

Eetgerei

• als laatste afruimen
• kar of eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer

Onderhoud

• overschort, handschoenen en masker dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•
•

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

toegelaten
dienst verwittigen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt masker, overschort (of propere kledij) en handschoenen
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven
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Bezoek

• tot het minimum beperken
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- ontsmetten handen na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren: toegelaten
- kinderen, baby’s en mensen met verminderde weerstand: niet
toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis
• kamergenoot blijft op de kamer, bezoekt geen medebewoners en andere
lokalen

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC
• matras en hoofdkussen ontsmetten; eventueel vervangen

Opmerkingen

• 1 week na genezing restkolonisaties opsporen: voorkeurplaatsen screenen
en decontamineren indien nodig
• ex-MRSA-drager of chronische MRSA-drager verder opvolgen volgens
algoritme bijvoorbeeld bij hospitalisatie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA-INFECTIE (2)

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA-infectie;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: MRSA-infectie

Zie
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Verwekker

• Candida albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei
• schimmel

Incubatietijd

• geen

Overdracht

• rechtstreeks contact

Bron

• mensen
• dieren
• voorbeschikkende factoren
- breedspectrumantibiotica
- diabetes
- chronische verweking van de huid: vochtige huid onder de borsten, tussen
de tenen en in de liesstreek door zweten en onvoldoende afdrogen

Ziektebeeld

• perlèche: ontstoken mondhoeken met slecht genezende wondjes en kloofjes
• intertrigo: schilferende roodheid met satellietletsels in liezen, tussen de tenen en
onder de borsten soms wat oedemateus
• nagel: bruinverkleuring nagel, onycholyse (loslating nagel) + paronychia
(ontsteking nagelwal)
• mond/keel: wit beslag op tong en mondmucosa (spruw)
• vulvovaginaal, voorhuid: witte afscheiding, jeuk, rode slijmvliezen
• kathetergebonden

Verwikkelingen

• geen tenzij eventuele bijbesmetting

Zwangerschap

• geen

Preventie

• verweking van de huid voorkomen ter hoogte van de huidplooien

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: SCHIMMELINFECTIE (CANDIDIASE)

Opmerkingen
Zie

Steekkaarten/Flash info: schimmelinfectie (candidiase)
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Besmettelijk materiaal

= huidschilfers
= secreties slijmvliezen

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• neen

Overschort

• neen

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: SCHIMMELINFECTIE (CANDIDIASE)

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bezoek

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Einde isolatie

• niet van toepassing

Opmerkingen

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: schimmelinfectie;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: schimmelinfectie
Zie
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Verwekker

• Acarus scabiei of Sarcoptes scabiei

Incubatietijd

• 2 tot 14 dagen tot 6 weken

Overdracht

• rechtstreeks contact: via langdurig contact met aangetaste persoon
• onrechtstreeks contact: via kledij, linnen, beddengoed

Bron

• mensen: bewoner of personeelslid of bezoeker met schurft

Ziektebeeld

• jeuk, vaak veralgemeend, vaak onuitstaanbaar ‘s nachts
• huiduitslag met gangen, blaasjes (vesikels) of knobbeltjes (papels)
• krabletsels, vooral ter hoogte van polsen,vingers, strekzijde ellebogen en op
warme plaatsen, onder andere billen, genitaliën
• signaal: familieleden of verschillende bewoners in een gesloten gemeenschap
met dezelfde klachten

Verwikkelingen

• bijbesmetting door Streptococcus pyogenes of Staphylococcus aureus
• jeuk kan aanhouden tot 3 à 4 weken na de behandeling van restknobbels
(noduli)

Zwangerschap

• zwanger personeel heeft geen zorgcontacten en vermijdt fysiek contact

Preventie

• bij bewoner met jeuk: snelle (her)bevestiging diagnose door dermatoloog!
• gelijktijdig starten behandeling en preventieve behandeling omgeving

Opmerkingen

• vaak een atypisch beeld
• soms moeilijk te onderscheiden van eczema, pyodermie, beten met allergische
reactie en andere ontstekingen van de huid
• contactonderzoek is aangewezen bij medebewoners op de kamer, bij personeel
direct betrokken bij de verzorging en bij directe familieleden

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: SCHURFT (SCABIËS)

Steekkaarten/Flash info: schurft (Scabiës)
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: SCHURFT (SCABIËS) (1)
= huidschilfers
= kledij, linnen, beddengoed, wasmateriaal, kam,…

Eenpersoonskamer

• bij voorkeur

Duur isolatie

= 24 uur na het starten van de behandeling

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• altijd bij het betreden van de kamer en nadien de handen wassen

Overschort

• altijd bij het betreden van de kamer
• met lange mouwen

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan
• na behandeling bedlinnen en kledij verversen
• kledij (gedragen tot 72 uur voor behandeling): wassen op hoogst mogelijke
temperatuur, indien nodig voordien 3 dagen luchten
• matras indien mogelijk 3 dagen luchten en beschermhoes vervangen of
grondig reinigen
• in aparte, gemarkeerde zak voor transport naar wasserij of linnenkar op de
gang
- zak sluiten op de kamer
- direct naar wasserij (niet op de gang laten staan)
• delicaat linnen gedurende 3 dagen in gesloten zak

Afval

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• onmiddellijk reinigen na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• persoonlijk houden
• normale ontsmettingsprocedure: hygiëneplan WZC

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• overschort met lange mouwen en handschoenen dragen
• kamer als laatste reinigen volgens het hygiëneplan WZC
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Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• niet toegelaten dag 1
• toegelaten vanaf 24 uur na behandeling

Einde isolatie

• eerst zeer grondig reinigen met water en detergent
• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

•
•
•
•

toegelaten maar beperken tijdens de behandeling
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt overschort met lange mouwen en proper steeklaken
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: SCHURFT (SCABIËS) (2)

voor behandeling: nagels van de bewoner kort knippen
bronopsporing (contactonderzoek)
contact opnemen met arbeidsgeneesheer
contactonderzoek: preventieve behandeling starten

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: schurft;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: schurft

Zie
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Verwekker

• Mycobacterium tuberculosis

Incubatietijd

• primaire tuberculosehaard: na 3 tot 8 weken binnen de 2 jaar tot levenslang?
• postprimaire tuberculose: bij verminderde weerstand verdere verspreiding via
bloed naar hersenvliezen, nier, bot, hart, buikvlies, klieren,…

Overdracht

• aerogeen (aerosolen)
• via huid en maag/darm: komt in België niet meer voor

Bron

• rechtstreeks
- besmette persoon met open longtuberculose
- andere vormen van tuberculose zijn haast nooit besmettelijk
• onrechtstreeks (zeer zelden): via kleding, bedlinnen,…
• bevorderende factoren
- langdurig contact in slecht verluchte ruimte
- gesloten gemeenschap (instellingen, rusthuizen, gezin,…)
- reactivatie:
• verminderde weerstand: immunosuppressieve behandeling
(chemo, cortisone,…), bejaarden, ondervoeding, drugs-, en
alcoholverslaafden,…
• lokale letsels: longabces, heelkunde,…

Ziektebeeld

• tuberculosebesmetting: geen klinische tekens indien goede immuniteit, wel
een positieve tuberculinetest
• tuberculoseziekte: hoesten, vermageren, nachtelijk zweten, algemeen onwel
(slechts 10% van de geïnfecteerden)
• bij bejaarden vaak niet duidelijk: bij een niet pluis gevoel, denk aan tuberculose

Verwikkelingen

• afhankelijk van welk orgaan of lichaamsdeel aangetast wordt:
buikvliesontsteking (peritonitis), nierbekkenontsteking (pyelonefritis),
hartvliesontsteking (pericarditis), longabces,…

Zwangerschap

• de behandeling van tuberculose is schadelijk
• tuberculinetest is toegelaten

Preventie

• isolatiemaatregelen bij besmettelijke vorm
• isolatiemaatregelen bij elke verdenking van open pumomonaire
(long)tuberculose of extrapulmonaire (buiten de longen) tuberculose
• BCG-vaccin helpt niet tegen de besmetting, wel om veralgemeende tbc te
voorkomen en hersenvliesontsteking (vooral bij kinderen)
• BCG-vaccin is niet beschikbaar in België

Opmerkingen

•
•
•
•

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: TUBERCULOSE

levenslange immuniteit na het doormaken van tuberculose
personeel wordt opgevolgd met tuberculinetest, bij positieve test volgt een RX
contactonderzoek gebeurt door referentiecentra
diagnose
- microscopisch onderzoek: positieve Ziehl-Nielsenkleuring (soms negatief
indien er te weinig tubercelbacillen zijn)
- kweek duurt lang (+/- 6 weken)
• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid

Steekkaarten/Flash info: tuberculose

3. Bijkomende maatregelen | 3.2 Steekkaarten infectieziekten

januari 2012 | 199

Besmettelijk materiaal

= sputum, bronchiale secreties

Eenpersoonskamer

•
•
!
!

Duur isolatie

• minstens 2 weken na start van de behandeling en klinische verbetering:
na 3 opeenvolgende negatieve Ziehl-Nielsen- of auraminekleuringen,
gedurende 3 opeenvolgende dagen met minimaal 24 uur tussen waarvan 1
ochtendstaal
• voor multiresistente tuberculose: na 6 negatieve stalen met minimaal 3
dagen interval

Handhygiëne

• basishouding + uitleggen goede hand-, nies- en hoesthygiëne aan de
bewoner

Masker

• altijd bij het betreden van de kamer
= drielagig masker over neus, mond en kin

Handschoenen

• ja, bij te verwachten bevuiling van de handen

Overschort

• ja, bij risico op spatten met lichaamsvochten

ja, als open tuberculose
ook bij sterk vermoeden tuberculose
deur dicht
voldoende verluchting en veel licht

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

Bedpan/urinaal/toilet

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: LONGTUBERCULOSE
goede hoest- en nieshygiëne (1)

• verplicht individueel houden
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• als laatste afruimen
• kar of eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• drielagig masker over neus, mond en kin dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC
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•
•
•
•

Transport

toegelaten
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt drielagig masker over neus, mond en kin en proper
steeklaken
• voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- drielagig masker dragen over neus, mond en kin bij het betreden van de
kamer
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

• aangifteplicht bij provinciale afdeling Toezicht Volksgezondheid
• bronopsporing + contactonderzoek
• de medicatie dient dagelijks te worden ingenomen onder rechtstreeks toezicht

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: LONGTUBERCULOSE
goede hoest- en nieshygiëne (2)

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: longtuberculose;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: longtuberculose

Zie
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Verwekker

• Pulex irritans: menselijke vlo

Incubatietijd

• geen
• toevallige gast

Overdracht

• rechtstreeks contact : vlo springt naar tijdelijke gastheer
• vlo zuigt bloed bij tijdelijke gastheer en trekt zich terug in donkere ruimte
! overleeft maanden zonder bloedzuigen

Bron

•
•
•
•

Ziektebeeld

• verspreide asymmetrische beten op bedekte plaatsen
• vaak op een rijtje
• jeuk

Verwikkelingen

• geen

Zwangerschap

• geen

Preventie

• regelmatig stofzuigen

Opmerkingen

• vlooien worden opgespoord door belichting: omdat ze lichtschuw zijn,
springen ze weg

Zie

dier
donkere, weinig onderhouden ruimte
mens zeer zeldzaam
toevallig contact met dier of mens met vlooien of in ruimte waar vlooien
verblijven
• bevorderende factoren
- donkere ruimte: vlo is lichtschuw, daarom zijn mens en dier tijdelijke
gastheren
- plinten, spleten, matten, stoffen meubelen,…, bijvoorbeeld zolder,
cinemazaal

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: VLOOIEN (PULLICIDAE)

Steekkaarten/Flash info: vlooien (Pullicidae)
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Besmettelijk materiaal

= dier of mens: tijdelijke gastheer
= donkere, slecht onderhouden ruimte, bijvoorbeeld mat, plint,…

Eenpersoonskamer

• neen
! de kamer zelf tijdelijk isoleren tot na ontvlooiingsprocedure, de bewoner
tijdelijk naar een andere kamer verhuizen

Duur isolatie

= duur ontvlooiingsprocedure

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• neen

Overschort

• neen

Linnen

•
•
•
•
•

bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan
dagelijks bedlinnen verversen
dagelijks kledij verversen
in aparte zak voor transport naar wasserij of linnenkar op de gang
lakens, kleding in het licht leggen en wassen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: VLOOIEN (PULLICIDAE)

• overschort en handschoenen dragen
• kamer als laatste poetsen
! goed stofzuigen: met extra aandacht voor spleten, matjes, zetels en andere
donkere ruimte
! kleerkast stofzuigen en belichten
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport
Bezoek

• informeren

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

• ontvlooiingsprocedure op grote schaal nodig = bel bedrijf
ongediertebestrijding

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: vlooien;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: vlooien
Zie
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Verwekker

• Herpes zoster-virus

Incubatietijd

• 14 tot 17 dagen

Overdracht

• aerogeen
• rechtstreeks contact met vocht uit de blaasjes

Bron

• persoon met windpokken
- druppels uit neus en keelholte
- vocht uit blaasjes en korstjes
• besmettelijk van 5 (meestal 1 à 2) dagen voor de huiduitslag tot alle blaasjes
korstjes zijn

Ziektebeeld

• begin
- koorts
- verkoudheid
• huiduitslagstadia:
- eerst rode vlekken
- verhevenheid (papels)
- blaasjes met helder vocht (vesikels), soms blaasjes met etter (pustulae)
- uiteindelijk korstjes
• meestal goedaardig verloop, behalve bij mensen met verminderde immuniteit,
bijvoorbeeld leukemie, cortisonetherapie

Verwikkelingen

• bijbesmetting door streptokokken (wondroos, sepsis, nierontsteking) of
stafylokokken (bulleuze Impetigo)
• pneumonie (longontsteking): volwassenen en pasgeborenen
• myocarditis (ontsteking hartspier) en artritis (ontsteking gewrichten)
• zeer zelden bloedingen
• post-Varicella-encefalitis (ontsteking hersenweefsel)

Zwangerschap

• geen toegang

Preventie

• vaccinatie aanbevolen voor niet-immune adolescenten of volwassenen (niet
tijdens zwangerschap)

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: WINDPOKKEN (VARICELLA)

Opmerkingen

Steekkaarten/Flash info: windpokken (Varicella)

Zie
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Besmettelijk materiaal

= aerosolen uit speeksel, secreties uit blaasjes

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

= tot eerste korstjes afgevallen zijn

Handhygiëne

• basishouding + uitleggen goede hand-, hoest- en nieshygiëne aan bewoner

Masker

• altijd bij het betreden van de kamer
= masker over neus, mond en kin

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort +
masker aan
• dagelijks bedlinnen en kledij verversen
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval
Instrumentaria

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: WINDPOKKEN (VARICELLA) (1)

• verplicht individueel houden
• dagelijks reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet
Eetgerei

• als laatste afruimen
• kar of eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• overschort, handschoenen dragen
• drielagig masker dragen dat goed aansluit over neus, mond en kin
• kamer als laatste reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•

toegelaten maar beperken
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt masker, overschort (of propere kledij) en/of proper
steeklaken
• voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven
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Bezoek

• niet toegelaten voor mensen die niet gevaccineerd werden of nooit windpokken
doorgemaakt hebben
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- handschoenen en overschort dragen bij het betreden van de kamer
- drielagig masker dragen dat goed aansluit over neus, mond en kin, bij het
betreden van de kamer
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

!

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: WINDPOKKEN (VARICELLA) (2)

personeelsleden die nog geen windpokken doorgemaakt hebben, blijven uit
de kamer van de bewoner en laten zich het best inenten

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: windpokken;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: windpokken
Zie
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Verwekker

• Streptokokken groep A-bacterie

Incubatietijd

• 0 tot enkele dagen

Overdracht

• lokale factoren (huidverweking, wondjes)

Bron

• zichzelf

Ziektebeeld

• plots opgekomen, scherp begrensde, verheven, pijnlijke, rode vlek
• algemene verschijnselen, toxisch beeld, vaak koorts

Verwikkelingen

• sepsis

Zwangerschap

• geen, bij normale beschermingsmaatregelen

Preventie

• verzorgen van huidkloofjes en andere kleine wondjes

Opmerkingen

• altijd behandelen met antibiotica

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: WONDROOS (ERYSIPELAS)

Steekkaarten/Flash info: wondroos (Erysipelas)
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: WONDROOS (ERYSIPELAS)
goede lichaamshygiëne - goed afdekbaar
= etter

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• ja, bij te verwachten bevuiling van de handen, bijvoorbeeld bij wondverzorging

Overschort

• ja, bij risico op spatten met lichaamsvochten, bijvoorbeeld bij wondverzorging

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• toegelaten

Bezoek

• toegelaten

Einde isolatie

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Opmerkingen

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: wondroos – goede lichaamshygiëne;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: wondroos – goede lichaamshygiëne
Zie
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: WONDROOS (ERYSIPELAS)
slechte lichaamshygiëne - zeer uitgebreid letsel – doorlekkend verband
= etter

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

• 24 uur na starten behandeling

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• enkel bij zorgcontacten

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval
Instrumentaria

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

• verplicht individueel houden
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• masker, overschort en handschoenen dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•
•

toegelaten
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt overschort en proper steeklaken
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- masker, handschoenen en overschort dragen enkel bij zorgcontacten
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- kinderen: niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: wondroos – slechte lichaamshygiëne;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: wondroos - slechte lichaamshygiëne

Zie
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Verwekker

• Herpes zoster-virus

Incubatietijd

• onvoorspelbaar
• bij verminderde weerstand kan bij sommige personen het virus weer actief worden
(= endogene reactivatie) met zona tot gevolg

Overdracht

• rechtstreeks contact met vocht uit de blaasjes
• enkel personen die geen Varicella hebben doorgemaakt, zijn vatbaar en kunnen
dus windpokken krijgen na contact met een persoon met zona

Bron

• zichzelf, na het doormaken van windpokken (Varicella)
- voorbeschikkende factoren:
- toenemende leeftijd > 50 jaar
- verminderde weerstand
- windpokken eerste levensjaar of tijdens de zwangerschap

Ziektebeeld

•
•
•
•
•

Verwikkelingen

• postzonale neuralgie

Zwangerschap

• optreden van windpokken indien nog geen immuniteit tegen windpokken
• zelden afwijkingen van het ongeboren kind
• indien besmetting in het 3de trimester van de zwangerschap gebeurt tot
enkele dagen na de bevalling: huiduitslag, longontsteking, conjunctivitis
(oogbindvliesontsteking)

Preventie

• vaccin tegen zona bestaat: nog niet veel toegepast
• vaccineren van een niet-immune adolescent of volwassene met windpokkenvaccin
voor de zwangerschap: nooit tijdens de zwangerschap!

3.2.2 STEEKKAARTEN

Flash info: ZONA (HERPES ZOSTER)

licht griepaal
pijn, vaak voor de huiduitslag in één bepaald zenuwgebied
vochthoudende blaasjes op rode achtergrond in één bepaald zenuwgebied
evolutie naar korstjes
typisch: pijn en huiduitslag overschrijden de middellijn niet, het is beperkt tot één
bepaald zenuwgebied

Opmerkingen
Zie

Steekkaarten/Flash info: zona (Herpes zoster)
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: ZONA (HERPES ZOSTER)
beperkt - afdekbaar
= vocht uit blaasjes en huidletsels
= kledij of verband doordrenkt met wondvocht uit blaasjes

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

= tot de blaasjes opgedroogd zijn

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• neen

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan
• dagelijks bedlinnen verversen
• dagelijks kledij verversen

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bezoek

• toegelaten voor wie de windpokken doorgemaakt heeft
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: toegelaten

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

!

personeelsleden die nog geen windpokken doorgemaakt hebben, gebruiken
handschoenen en overschort of blijven uit de kamer van de bewoner

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: zona - beperkt;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: zona - beperkt
Zie
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: ZONA (HERPES ZOSTER)
uitgebreid – niet-afdekbaar (1)
= vocht uit blaasjes en huidletsels
= kledij of verband doordrenkt met wondvocht uit blaasjes

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

= tot de blaasjes opgedroogd zijn

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• altijd bij het betreden van de kamer
• drielagig masker over neus, mond en kin

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan
• dagelijks bedlinnen verversen
• dagelijks kledij verversen

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• als laatste afruimen
• kar of eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta
Onderhoud

• overschort, handschoenen dragen
• drielagig masker dragen over neus, mond en kin in de omgeving van de
bewoner (< 1,5 m) of bij betreden van de kamer
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•
•

toegelaten
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt overschort en proper steeklaken
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven
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Bezoek

• niet toegelaten voor mensen die niet gevaccineerd werden of nooit windpokken
doorgemaakt hebben
• toegelaten
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- handschoenen en overschort dragen bij het betreden van de kamer
- drielagig masker dragen bij het betreden van de kamer
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

!

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: ZONA (HERPES ZOSTER)
uitgebreid – niet-afdekbaar (2)

personeelsleden die nog geen windpokken doorgemaakt hebben, blijven uit de
kamer van de bewoner of laten zich inenten tegen windpokken

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: zona - uitgebreid;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: zona - uitgebreid
Zie

3. Bijkomende maatregelen | 3.2 Steekkaarten infectieziekten

januari 2012 | 213

Flash info: ZWEER (ABCES)
• Streptococcus pyogenes-bacterie
• Staphylococcus aureus-bacterie

Incubatietijd

• wisselend, meestal 4 tot 10 dagen

Overdracht

• rechtstreeks en onrechtstreeks contact: voornamelijk via de handen

Bron

• zichzelf
• andere mensen
• ongeveer 30% is symptoomloos drager in de neus

Ziektebeeld

• pijnlijke, rode, verheven, warme, harde zwelling (1 à 2 cm diameter) met later
ontstaan van een geel centraal punt
• meestal geen algemene ziekteverschijnselen

Verwikkeling

• soms evolutie naar karbonkel (negenoog)
• +/- algemene ziekteverschijnselen
• soms evolutie naar bacteriëmie (= aanwezigheid van ziekmakende bacteriën in
het bloed)

Zwangerschap

• geen, bij normale beschermingsmaatregelen

Preventie

• handhygiëne

Opmerkingen

• meestal lokale therapie

Zie

3.2.2 STEEKKAARTEN

Verwekker

Steekkaarten/Flash info: zweer (Abces)
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Besmettelijk materiaal

= etter
= besmettingsgevaar tot stop etterverlies

Eenpersoonskamer

• neen

Duur isolatie

• afdekken Abces tot genezing

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• ja, bij risico op spatten met lichaamsvochten, bijvoorbeeld bij wondverzorging

Handschoenen

• ja, bij risico op spatten met lichaamsvochten, bijvoorbeeld bij wondverzorging

Overschort

• ja, bij risico op spatten met lichaamsvochten, bijvoorbeeld bij wondverzorging

Linnen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Transport

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bezoek

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Einde isolatie

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Opmerkingen

3.2.2 STEEKKAARTEN

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: ZWEER (ABCES)

• veiligheidsbril dragen

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: zweer;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: zweer
Zie
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen: ZEER UITGEBREIDE ZWEREN (ABCESSEN)
= veel etterproductie, doorlekkend verband
= besmettingsgevaar tot stop etterverlies

Eenpersoonskamer

• ja

Duur isolatie

• tot stop etterdrainage

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• enkel bij zorgcontacten

Handschoenen

• enkel bij zorgcontacten

Overschort

• enkel bij zorgcontacten

Linnen

• bij verschonen lakens en kleding: steeds handschoenen + overschort aan
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Afval
Instrumentaria

3.2.2 STEEKKAARTEN

Besmettelijk materiaal

• verplicht individueel houden
• dagelijks ontsmetten: hygiëneplan WZC

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

• overschort en handschoenen dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten afhankelijk van de ziektekiem: hygiëneplan WZC

Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• toegelaten
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- handschoenen en overschort dragen enkel bij zorgcontacten
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren: toegelaten / kinderen: niet toegelaten
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC

Opmerkingen

• veiligheidsbril dragen bij verzorging

toegelaten
dienst verwittigen, bij voorkeur onderzoek of ingreep als laatste plannen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt overschort en proper steeklaken
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

Steekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: zeer uitgebreide zweren;
Blancosteekkaarten/Bijkomende voorzorgsmaatregelen: zeer uitgebreide zweren

Zie
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4. VACCINATIES
Vaccinaties vormen een belangrijk onderdeel van het medisch preventieve aanbod, ook in het
woonzorgcentrum.
Sinds de start van het universele vaccinatieprogramma zijn de meeste infectieziekten waartegen
gevaccineerd wordt, zeldzame verschijnselen geworden. Dit resultaat kon worden bereikt dankzij
de toewijding van duizenden vaccinatoren. Maar door het verdwijnen van deze infectieziekten uit het
alledaagse leven worden bijwerkingen relatief belangrijker bij het oordeel van ouders en het publiek
over vaccinatie. Het is noodzakelijk op hun kritische vragen een gefundeerd antwoord te hebben
om het vertrouwen in het vaccinatieprogramma te behouden en indien mogelijk nog te verhogen.
Om een maximale vaccinatiegraad te verkrijgen moet immers bovenop de sowieso al tijdsintensieve
routinematige organisatie van het vaccinaanbod nog extra energie worden besteed aan mensen die
of onvolledig ingeënt zijn of die twijfelen aan het nut of de veiligheid van vaccinaties. Een inspanning
die zeker niet altijd evident is.
Enkele aandachtspunten, praktische tips en aanbevelingen voor vaccinaties van personeel en
bewoners zullen in dit hoofdstuk besproken worden.

4. Vaccinaties
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Doel
Bij vaccinatie maakt men gebruik van het natuurlijke, biologische fenomeen van immuniteit, dat
een zeer effectieve bescherming biedt tegen infectieziekten. De verwikkelingen van infectieziekten
kunnen ernstig, langdurig en zelfs fataal zijn, daarom laten we de natuur liever niet haar gang gaan,
maar proberen we de immuniteit op te wekken voordat de ziekte zelf kan toeslaan. Daarom is
vaccinatie aanbevolen, want:
• vaccinatie geeft bescherming tegen bepaalde infectieziekten en hun verwikkelingen
• vaccinatie vermindert de verspreiding van bepaalde infectieziekten
Als men voor de eerste keer met een ziektekiem besmet wordt, duurt het immers enige tijd (van uren
tot dagen) voor onze afweer volledig op gang is gekomen. Daardoor krijgt de kiem de tijd om zich te
vermenigvuldigen en kan men ziek worden. Bij een volgend contact met dezelfde ziektekiem wordt
deze sneller herkend en uitgeschakeld, zodat men niet ziek wordt.
Niet elke natuurlijke infectie geeft echter aanleiding tot voldoende immuniteit voor de betreffende
infectieziekte. Enerzijds zijn er aandoeningen waarbij de natuurlijke infectie onvoldoende of helemaal
geen immuniteit opwekt (bijvoorbeeld Tetanus of klem). Anderzijds biedt het doormaken van een
infectieziekte die door verschillende virustypes veroorzaakt kan worden (bijvoorbeeld poliomyelitis),
geen garantie op bescherming tegen de virustypes waarvoor nog geen natuurlijke immuniteit werd
opgebouwd.

Hoe werkt een vaccin?
Het vaccin maakt gebruik van ons natuurlijke immuniteitsprincipe. Vaccineren is een entstof (vaccin)
in het lichaam inbrengen. De entstof bestaat uit dode of sterk verzwakte ziektekiemen (microben,
virussen of bacteriën) of delen ervan. Het immuunsysteem maakt antistoffen aan. Deze antistoffen
blijven in het lichaam aanwezig. Als de echte ziektekiemen het lichaam binnendringen, herkent het
immuunsysteem die vlugger. De antistoffen die men heeft door de vaccinatie, kunnen de indringer
onmiddellijk neutraliseren. Ook worden veel sneller nieuwe antistoffen aangemaakt.
Door vaccinatie tracht men specifieke immuniteit op te wekken, met een aanzienlijk kleiner risico
op gezondheidsschade dan na het doormaken van de ziekte zelf. In geval van vaccinatie kiest
men immers een gunstig tijdstip en een onschadelijke kiem of een onschadelijk deel van de kiem,
in een gecontroleerde dosis. Een goed vaccin biedt optimale bescherming met verwaarloosbare
bijwerkingen. Om dat te bereiken maakt men bij een vaccin welbewuste keuzes op basis van de
samenstelling (werkzame antigenen en hulpstoffen), de dosering, het toedieningsschema en de
toedieningsvorm (inspuitbaar, via de mond,…).
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Individuele bescherming versus groepsbescherming:
een zaak van solidariteit
Elk vaccinatieprogramma streeft twee grote doelstellingen na:
• individuele bescherming, dat is het beschermen van een persoon door vaccinatie tegen een
bepaalde infectieziekte
• collectieve bescherming, dat is het beschermen van een leeftijdsgroep of een hele bevolking
door vaccinatie
Vele mensen laten zichzelf en hun kinderen vaccineren omwille van de persoonlijke bescherming die
ze hierdoor verkrijgen. Het interessante aan vaccinatie is evenwel dat je niet alleen jezelf beschermt,
maar ook de mensen rondom jou. Wanneer voldoende personen zijn ingeënt, krijgt een ziektekiem
nog weinig kans om overgedragen te worden van mens tot mens. Dit noemt men groepsimmuniteit.
Zo worden ook pasgeborenen of mensen die vanwege een bepaalde ziekte niet kunnen worden
ingeënt, toch onrechtstreeks beschermd doordat de mensen tussen wie ze leven, beschermd en
immuun zijn. Groepsimmuniteit veronderstelt solidariteit, want als men de inentingen op grote schaal
stopzet of vermindert, dan wordt de groepsimmuniteit afgebouwd en gehypothekeerd. Hierdoor
neemt de groep onbeschermde mensen toe, met een verhoogde circulatie van de ziekteverwekker,
die meer kans krijgt om zich te verspreiden. Door jezelf of je kind te laten vaccineren, bescherm je
niet alleen jezelf, je biedt ook onrechtstreeks bescherming aan anderen.
Ten slotte is er ook nog die situatie waarbij je bepaalde mensen inent om onrechtstreeks ook nog
anderen te beschermen, bijvoorbeeld: de griepvaccinatie voor de werknemers van een WZC om
ook hun bewoners en collega’s te beschermen, of de kinkhoestvaccinatie van grootouders om ook
de kleinkinderen te beschermen.

Is vaccineren onnatuurlijk?
Bij vaccinatie maakt men gebruik van de natuurlijke afweer van het lichaam tegenover ziektekiemen
(het immuunsysteem). Het afweersysteem reageert op dezelfde manier op de entstof als op de
natuurlijke ziektekiem, met dit verschil dat een vaccinatie de ziekte zelf niet veroorzaakt.
Wat men ‘onnatuurlijk’ zou kunnen noemen, is het tijdstip waarop een vaccinatie wordt uitgevoerd en
de wijze van toediening. Men wacht niet tot het lichaam toevallig met de kiem in contact komt. Men
kiest voor contact op het meest gunstige moment en vóór risico op blootstelling aan de natuurlijke
infectie, in de meeste gevallen via een inspuiting. Dit laatste wordt als zeer onnatuurlijk ervaren.

4. Vaccinaties
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Kan het immuunsysteem uitgeput raken?
Vanaf de geboorte is het immuunsysteem dagelijks in de weer, een mensenleven lang. Het aantal
schadelijke stoffen waarop het afweersysteem in een mensenleven reageert, is dan ook ontelbaar.
Op gelijk welk ogenblik kan het lichaam tot 100 miljoen verschillende soorten antistoffen produceren.
Vaccinatie betekent dus maar een minieme belasting voor ons immuunsysteem, zelfs indien
verschillende ziekteverwekkers in één vaccin gecombineerd worden. De beperking ligt dus zeker
niet bij ons immuunsysteem maar eerder bij de mogelijkheid om extreem antigenen te combineren
in één vaccin.

Echte en vermeende neveneffecten van vaccins
Lichte koorts is mogelijk na elke vaccinatie. Ook zich onwel voelen, hoofdpijn hebben en een
verminderde eetlust zijn normale nevenwerkingen, die meestal binnen de 24 uur optreden en
binnen de één of twee dagen verdwenen zijn. Ze hebben te maken met de prikkeling van het
immuunsysteem. Ernstigere reacties kunnen voorkomen na vaccinatie, maar ze zijn zeer zeldzaam.
Bij de toelating voor gebruik van vaccins is men immers zeer streng. Een vaccin moet de hoogst
mogelijke bescherming bieden met zo weinig mogelijk ongewenste effecten. Om de gevaren te
beperken gelden er duidelijke richtlijnen in verband met de dosis, de toedieningsvorm, wie in
aanmerking komt voor de inenting en wie uitgesloten moet worden, enzovoort. Gevaarlijke reacties
op inentingen zijn daardoor heel zeldzaam.

4. Vaccinaties
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Bewoners

Aanbevolen vaccins voor alle bewoners in het WZC
Ziekte

Schema

Motivatie

Klem (Tetanus) - kroep kinkhoest

• eenmalige toediening

Klem (Tetanus) - kroep

• basisschema = dTpa*-dT-dT:
0-1-6 maanden

• geen blijvende immuniteit
• incidentie kinkhoest gestegen
• ziekterisico
- ademhalingsproblemen
- verlamming
- hartspierontsteking
- hoog sterftecijfer

• indien herhaling nodig: dT* op
1-6 maanden

• elke 10 jaar herhalen dT
* dT=Difterie/Tetanus
* dTpa= Difterie/Tetanus/kinkhoest
Griep

• jaarlijks
• half oktober-november

•
•
•
•

solidariteit
65+
chronische aandoeningen
daling incidentie
- bovensteluchtwegeninfectie
- pneumonie
- complicaties
- hospitalisaties
- overlijden

Pneumokokken

• na 5 à 7 jaar eenmaal herhalen

•
•
•
•
•
•
•

60+ vatbaarder
ziekenhuisbacterie
resistentie antibiotica
longontsteking
Meningitis
sepsis
hoog sterftecijfer
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Personeel

Aanbevolen vaccins voor alle personeelsleden WZC
Ziekte

Schema

Motivatie

Klem (Tetanus) - kroep kinkhoest

• eenmalige toediening

Klem (Tetanus) - kroep

• basisschema = dTpa*-dT-dT:
0-1-6 maanden

•
•
•
•
•

• indien herhaling nodig: dT* op
1-6 maanden

• elke 10 jaar herhalen dT
* dT=Difterie/Tetanus
* dTpa= Difterie/Tetanus/kinkhoest

geen blijvende immuniteit
zichzelf beschermen
transmissie verminderen
kinkhoestincidentie gestegen
voorkomen
- problemen ademhaling
- verlamming
- hartspierontsteking
- hoog sterftecijfer

Griep

• jaarlijks
• half oktober-november

• solidariteit
- verzorgen van een
kwetsbare groep
- 65+
- chronische zieken
• transmissie voorkomen +
• zichzelf beschermen
• daling incidentie:
- bovensteluchtweginfectie
- pneumonie
- complicaties
- hospitalisaties
- overlijden

Hepatitis B

• primovaccinatie: 0-1-6
maanden

• verhoogd risico
- contact met bloed en
andere lichaamsvochten
• zichzelf beschermen
• voorkomen
- HB-dragerschap
- chronische Hepatitis
- levercirrose – kanker

• non-responders: soms
extra vaccinatie nodig (volg
richtlijnen HGR)
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Bijkomende nuttige vaccins

Bijkomende nuttige vaccins
Ziekte

Schema

Motivatie

Hepatitis A

• primovaccinatie: 0-6 maanden

• keukenpersoneel: ! transmissie
- eventueel verzorgend personeel
• zichzelf beschermen
• voorkomen
- geelzucht
- vermoeidheid
- leverfalen

Mazelen

• geboren na 1970 en geen infectie
gehad: 2 dosissen met minstens 4
weken interval
• geboren voor 1970: geen vaccinatie

• zichzelf beschermen
• transmissie verminderen
• mazelenincidentie gestegen
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Bijwerkingen
Het vaccin wordt meestal goed verdragen. De volgende bijwerkingen kunnen optreden en verdwijnen
spontaan:
• koorts
• moeheid
• verkoudheid
• rood, dik, stijf op plaats van de prik
• andere bijwerkingen zeer uitzonderlijk (zie bijsluiter)
• binnen de 2 dagen (24 à 48 uur)
• duurt meestal 2 à 3 dagen

Vaccin uitstellen
Alleen koorts is een reden om het vaccin uit te stellen. Wanneer iemand verkouden is of antibotica
neemt, hoeft een vaccin niet uitgesteld te worden.
koorts ≥ 38°C
Wanneer men het vaccin toch uitstelt, is dit eerder om de persoon gerust te stellen, maar ook om
geen bijwerkingen aan het vaccin toe te schrijven die door de verkoudheid of andere aandoening
veroorzaakt worden, waardoor het vertrouwen in het vaccin zou kunnen dalen.

Contra-indicaties
De enige absolute contra-indicatie voor een volgende toediening van hetzelfde vaccin of vaccin met
dezelfde component:
• anafylactische reactie op een van de bestanddelen
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Voorzorgsmaatregelen bij vaccinatie
Algemeen:
• toediening door een arts of toediening door een verpleegkundige in opdracht van de arts, in
aanwezigheid van de arts in het gebouw
• technieken van reanimatie zijn bekend
• hulpmiddelen zijn binnen handbereik
• er is 15 minuten toezicht na vaccinatie
• bij antecedenten of een vermoeden van anafylaxie (= hevige reactie - soms zelfs shock na contact met een bepaalde stof waar het lichaam vroeger mee in contact is geweest en
waarvoor het lichaam antistoffen heeft aangemaakt): vaccineren in ziekenhuismilieu.

Minimum – urgentiekit:
• 2 ampullen epinefrine (adrenaline) 1 mg/ml (= 1/1000)
• 2 steriel verpakte spuiten van 1 ml (! gegradeerd op 1/100)
• bijpassende steriel verpakte injectienaalden 25G – 5/8 (of in spuitklare ampullen)

Wat bij shock na vaccinatie bij volwassenen?
• leg de patiënt op de linkerzij
• spuit 0,3 ml tot 0,5 ml 1/1000 adrenaline intramusculair in de anterolaterale zijde van de dij
• herhaal indien nodig deze dosis adrenaline om de 5 à 10 minuten: herhaalde kleine dosissen
zijn minder gevaarlijk en veel doeltreffender dan een eenmalige grote dosis
• bel de huisarts en de ambulance: minstens 24 uur observatie in het ziekenhuis na een hevige
reactie
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Griepvaccinatiecampagne voor de bewoners
Doel:
•
•
•
•

vatbaarheid voor de griep verlagen
verwikkelingen van de griep voorkomen
mortaliteit door de griep doen dalen
verspreiding van de griep binnen het WZC voorkomen door groepsimmuniteit

Stappenplan:
Stap
1. Toestemming

2. Voorbereiding

3. Administratie

Tijdstip
augustus
september

september
oktober

september
oktober

Hoe
• vragen aan bewoner of familie
• toestemmingsformulier ondertekenen
• tijdig starten om administratie op tijd rond te krijgen

OK
........
........
........

• bestellen griepvaccins
• sensibilisatie griepvaccinatie:
- CRA vraagt aan huisarts zijn bewoners te motiveren
- zowel bewoners als gezondheidswerkers in een WZC
• periode inenten afspreken:
- CRA vraagt aan huisarts om de bewoners liefst voor
eind oktober in te enten
- data voor inenting door de verpleging met CRA of
huisarts afspreken

........

• voorschrift vragen
• toestemming vaccin door verpleging geven in
aanwezigheid van arts (huisarts of CRA) of bevestiging
om zelf de bewoner te vaccineren
• overzichtsblad maken: aantal + bijwerkingen
• inentingsdatum doorgeven aan apotheker zodat die op
tijd het griepvaccin kan leveren

........

........
........
........
........

........
........
........

4. Inenting

oktober
tot eind
november

• door de huisarts
• door de verpleging in aanwezigheid van de arts
• adrenaline steeds bij de hand

........
........
........

5. Evaluatie

december

• overzichtsblad: aantal + bijwerkingen noteren
• feedback geven
• planning volgend jaar bijsturen

........
........
........
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Griepvaccinatiecampagne voor het personeel
Doel: vaccinatiegraad van het personeel van de woonzorgcentra verhogen
• Gezondheidswerkers spelen een sleutelrol bij plotse opstoten van griep in het WZC:
- 30%-50% van de besmette personen vertoont geen klachten, dus blijven ze werken en zo
kunnen ze bewoners besmetten met het griepvirus
- ook gemotiveerde gezondheidswerkers met weinig symptomen blijven voortwerken,
waardoor ze bewoners kunnen besmetten met het griepvirus
• De algemene voorzorgsmaatregelen (handhygiëne en maatregelen voor druppelinfectie: niezen,
hoesten, praten,…) worden vaak onvoldoende toegepast
• Bijkomend voordeel voor gezondheidswerkers:
- minder ziekte- en werkverzuim
- minder dokterscontacten
- minder antibioticagebruik voor complicaties van de griep
- door afwezigheid van personeel door de griep verhoogt de werkdruk bij het overblijvende
personeel, dat al onder druk staat door extra griepgevallen bij de bewoners = werkstress is
hoog, de negatieve spiraal is gestart: meer werkdruk geeft meer ziekteverzuim!
• Bijkomend voordeel voor de bewoners:
- daling van 43% van griepachtige aandoeningen
- daling van 44% van de mortaliteit, zelfs bij een hoge vaccinatiegraad van de bewoners
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Stappenplan
Stap
1. Zorg dat de directie erachter staat

2. Duid een verantwoordelijke aan

Waarom
•
•
•
•
=

geloofwaardigheid
toelating
financiering
voorbeeldfunctie
positief effect

• 1 persoon of 1 team
• wie?
- arbeidsgeneesheer
- CRA
- kwalitieitscoördinator
- directeur/directrice
- …
• follow-up + bijsturen

OK

........

........

3. Zorg voor een officieel karakter van de
hoofdboodschap
- persoonlijke bescherming
- persoonlijke bescherming bewoner

• formeel per post
• informeel op briefing
• ruim op voorhand

4. Gebruik verschillende communicatiemiddelen
- e-mail + reminders
- informatieve artikels in de personeelskrant
- informatieve artikels op het prikbord
- screensavers intranet
- aankondiging peroneelsvergaderingen
- voordrachten
- affiches
- folders
- badges: ‘ik ben gevaccineerd, jij ook?’
- tentoonstelling,...

•
•
•
=

5. Plan opleiding en heropleidingen

• misverstanden bannen
• communicatiemiddelen en taal aanpassen
aan de beroepsgroep

........

• vaccinatoren
- arbeidsgeneesheer
- CRA
- verpleging in aanwezigheid van CRA
- huisarts
- …
• beperk de administratie
• ruimte voor late beslissers

........

7. Zorg voor gratis griepvaccinatie
de werkgever betaalt het vaccin en de toediening

• kostenefficiëntie voor de werkgever bewezen
bijvoorbeeld ook remgeld als vaccin door
huisarts gezet wordt

........

8. Evalueer en geef feedback aan sleutelfiguren
kwaliteit van de zorg voor de bewoners
verhogen!

•
•
•
•

........

6. Zorg voor makkelijke en efficiënte toediening

........

interventiemix
al het personeel
herhaling boodschap
onderstreept het belang
........

aantal gevaccineerden
noteer de bijwerkingen
evolutie in de tijd
resultaten = positieve stimulans personeel

Bron: Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie.
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5.1
Interne en externe dienst voor
preventie en bescherming

5. ARBEIDS-

GENEESKUNDE

5.1 Interne en externe dienst voor preventie en bescherming
Iedere werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten
die hem bijstaat bij het toepassen van de te nemen maatregelen in het kader van het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Wanneer die dienst al de opgelegde taken niet zelf
kan vervullen, moet de werkgever aanvullend een beroep doen op een erkende externe dienst voor
preventie en bescherming op het werk.
Binnen de externe en interne dienst worden preventieadviseurs aangesteld die belast zijn met
specifieke opdrachten.
De taken en opdrachten van de interne en externe diensten worden bij wet bepaald. De interne
dienst moet bovenal advies geven, maar heeft ook andere verantwoordelijkheden:
• meewerken aan de identificatie van aanwezige risico’s en advies geven over het globale
preventieplan en het jaarlijkse actieplan
• deelnemen aan het onderzoek naar de oorzaak van arbeidsongevallen
• advies geven over het opstellen van instructies, over informatie, onthaal en vorming van de
werknemers
• antwoord geven op alle vragen van de werknemers over de toepassing van de wetgeving
• het uitwerken van een interne noodprocedure
• het organiseren van eerste hulp
Hiervoor kan ook een beroep gedaan worden op de externe dienst voor preventie en bescherming
op het werk. Deze staat mede in voor de organisatie van het gezondheidstoezicht en de
bescherming van de gezondheid van de werknemer. Verder kan de werkgever een beroep doen
op de externe dienst voor welzijnsaspecten op het gebied van arbeidsveiligheid, ergonomie,
arbeidshygiëne, verfraaiing van de arbeidsplaatsen, maatregelen van de onderneming inzake milieu
en de psychosociale belasting op het werk.

5. Arbeidsgeneeskunde | 5.1 Interne en externe dienst voor preventie en bescherming

januari 2012 | 232

5.2
Gezondheidstoezicht

5.2 Gezondheidstoezicht
Het gezondheidstoezicht wordt georganiseerd door de externe dienst voor preventie en bescherming
op het werk.
Er zijn vier categorieën van werknemers waarvoor een periodiek preventief medisch onderzoek
wettelijk verplicht is. We noemen dit de ‘onderworpen’ werknemers:
• werknemers met een veiligheidsfunctie (bijvoorbeeld heftruckchauffeurs, operatoren van
gevaarlijke installaties, dragers van dienstwapens,...)
• werknemers met een functie van verhoogde waakzaamheid (bijvoorbeeld toezicht op de
werking van gevaarlijke installaties,...)
• werknemers die een activiteit met een welbepaald risico uitoefenen:
- blootstelling aan een fysisch, biologisch of chemisch agens
- blootstelling aan belasting van ergonomische aard of zwaarte van het werk, monotoon
of tempogebonden werk dat kan leiden tot een fysieke of mentale belasting (bijvoorbeeld
beeldschermwerk, manueel hanteren van lasten,...)
- blootstelling aan een identificeerbaar risico voor psychosociale belasting
• werknemers die rechtstreeks in contact komen met voedingswaren (voor consumptie ter
plaatse of voor verkoop)

Preventieve medische onderzoeken
Voor onderworpen werknemers zijn er, naast de periodieke onderzoeken, twee vormen van
preventieve medische onderzoeken verplicht:
• voorafgaande gezondheidsbeoordelingen: bij aanwerving en/of werkverandering
• onderzoek bij werkhervatting: na een ononderbroken afwezigheid van minstens vier weken te
wijten aan ziekte, een aandoening, ongeval of bevalling; dat onderzoek moet uiterlijk binnen
acht werkdagen na de werkhervatting plaatsvinden
Daarnaast kunnen de volgende bijkomende onderzoeken uitgevoerd worden:
• spontane raadpleging: op initiatief van de al dan niet onderworpen werknemer wanneer hij
meent gezondheidsklachten te hebben die te wijten zijn aan de werkomgeving
• een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting: een bijzonder hervattingsonderzoek waarop
elke al dan niet onderworpen werknemer die vier of meer weken werkonbekwaam is, recht
heeft tijdens zijn ziekteverlof
• voortgezet gezondheidstoezicht: na blootstelling aan (wettelijk bepaalde) risico’s worden
de werknemers gevolgd via gerichte functionele onderzoeken en testen, bijvoorbeeld na
asbestblootstelling
• gezondheidsbeoordeling van een door zijn behandelende arts definitief arbeidsongeschikt
verklaarde werknemer: elke werknemer heeft het recht een dergelijk re-integratieonderzoek aan
te vragen via zijn werkgever
• uitbreiding van het gezondheidstoezicht: op vraag van de werkgever en/of werknemer en/
of preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan het gezondheidstoezicht worden uitgebreid voor
werknemers die werken in de omgeving van de werkpost van een werknemer met een bepaald
risico
Een werknemer van een WZC zal, afhankelijk van de risicoanalyse, jaarlijks een gezondheidsbeoordeling krijgen. Indien een werkneemster zwanger is of borstvoeding geeft, zal zij door de werkgever
naar de arbeidsgeneesheer verwezen worden.
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer deelt zijn beslissing mee aan de werkgever en de werknemer door middel van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling.
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5.3
Risicobeoordeling contact
met biologische agentia

5.3 Risicobeoordeling contact met biologische agentia
In het K.B. van 8 augustus 1996 over de bescherming van de werknemers tegen de risico’s door
blootstelling aan biologische agentia op het werk, wordt de risicobeoordeling verplicht gesteld.
Voor zulke risico’s moet de werkgever de aard, de mate en de duur van de blootstelling van de
werknemers bepalen.
Doel:
• om elk risico te beoordelen
• om te treffen maatregelen te bepalen
• om vast te stellen voor welke werknemers speciale beschermende maatregelen en
gezondheidstoezicht nodig zijn
Om risico’s op de werkplek te beheersen, moeten er preventiemaatregelen genomen worden.
In het kader van een infectierisico is dit dus het infectiepreventiebeleid. Dat is dus ook voor de
werknemers belangrijk. Zowel de algemene voorzorgsmaatregelen (hoofdstuk 2) als de bijzondere
voorzorgsmaatregelen (hoofdstuk 3) dragen bij tot een veilige werkplek.
De steekkaarten van de verschillende symptomen en infectieziekten omschrijven wat de houding
moet zijn van de werknemer indien de situatie zich stelt. Handhygiëne speelt hierbij natuurlijk een
belangrijke rol (zie 2.2.1). Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een masker, een
overschort, handschoenen en een veiligheidsbril beschermt de werknemer tegen de infectieziekten.
Maar ook de algemene maatregelen zoals het hanteren van afval, linnen, het onderhoud,… worden
in de steekkaarten besproken en zijn essentieel voor het beperken van de infectierisico’s in deze
werkomgeving.
Maar natuurlijk bestaan er ook nog andere gezondheidsrisico’s voor de werknemers. De risico’s
moeten per werkpost geëvalueerd worden. Hierna volgt een overzicht als voorbeeld.
Risico’s verzorgend personeel (inclusief kinesitherapeut, ergotherapeut, animator,…):
• risico door biologische agentia: virussen, bacteriën, schimmels, parasieten
• contact met voeding
• heffen en tillen van lasten
• risico voor dermatose (huidletsels): contact met bacteriën, schimmels, geneesmiddelen,
onderhoudsproducten, latex, rubber,…
Risico’s onderhoudspersoneel en logistiek:
• risico door biologische agentia: virussen, bacteriën, schimmels, parasieten
• contact met voeding
• heffen en tillen van lasten
• risico voor dermatose (huidletsels): contact met bacteriën, schimmels, geneesmiddelen,
onderhoudsproducten, latex, rubber,…
Risico’s keukenpersoneel:
• contact met voeding
• heffen en tillen van lasten
• risico voor dermatose (huidletsels): contact met bacteriën, schimmels, geneesmiddelen,
onderhoudsproducten, latex, rubber,…
Risico’s administratief personeel:
• beeldschermwerk
• risico door biologische agentia: virussen, bacteriën, schimmels, parasieten
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5.4
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5.4 Vaccinatiebeleid
Het vaccinatiebeleid voor het personeel is in de eerste plaats om zichzelf te beschermen tegen
bepaalde infectieziekten en de mogelijke verwikkelingen ervan, maar is ook in het belang van de
kwetsbare groep waar het personeel zorg voor draagt: solidariteitsvaccinatie. Door zichzelf in te
enten tegen bijvoorbeeld griep wordt overdracht van infectieziekten (transmissie) naar de bewoners
voorkomen, waardoor minder bewoners ziek worden en dus ook minder bewoners sterven door
deze infecties.
In dit hoofdstuk wordt enkel een overzicht gegeven van de aanbevolen vaccinaties voor het personeel
in het WZC en bijkomende nuttige vaccinaties.
Indien een doeltreffend vaccin beschikbaar is (Hepatitis B, Tetanus, griep,...), moet de werkgever
de werknemers de mogelijkheid bieden om zich te laten vaccineren. De kosten vallen ten laste van
de werkgever.
Voor een werknemer van een WZC is het contact met tuberculose mogelijk. Hiervoor wordt in
België geen vaccin toegediend. Enkel zal er jaarlijks een screening gebeuren (intradermo-test). Deze
screening toetst of er contact is geweest met iemand die tuberculose had.

Werkwijze
• De werkgever informeert de werknemer over het vaccin en de inenting.
• Er is een werkverbod voor werknemers zonder geldig bewijs van verplichte inenting, onder
meer Tetanus, Hepatitis B.
• De werkgever houdt de naamlijst bij van alle werknemers met een verplichte tuberculinetest of
inentingen.
• Formulieren:
- de naamlijst van alle werknemers met een verplichte tuberculinetest of inenting
- de inentingskaart (zie formulier voor gezondheidsbeoordeling)
- de werkgever moet de drie laatste bewijzen bewaren.
Meer achtergrondinformatie over de infectieziekten zelf is terug te vinden op de steekkaarten van de
infectieziekten (zie 3.2.2 en
Steekkaarten) of op de website http://www.health.fgov.be/CSH HGR/.
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Overzicht aanbevolen vaccins voor alle personeelsleden van een WZC
Aanbevolen vaccins voor alle personeelsleden van een WZC
Ziekte

Schema

Motivatie

Klem (Tetanus) - kroep kinkhoest

• eenmalige toediening

Klem (Tetanus) - kroep

• basisschema = dTpa*-dT-dT:
0-1-6 maanden

•
•
•
•
•

• indien herhaling nodig: dT* op
1-6 maanden

• elke 10 jaar herhalen dT
* dT=Difterie/Tetanus
* dTpa= Difterie/Tetanus/kinkhoest

geen blijvende immuniteit
zichzelf beschermen
transmissie verminderen
kinkhoestincidentie gestegen
voorkomen
- problemen ademhaling
- verlamming
- hartspierontsteking
- hoog sterftecijfer

Griep

• jaarlijks
• half oktober-november

• solidariteit
• verzorgen van een kwetsbare
groep:
- 65+
- chronisch zieken
• transmissie voorkomen +
• zichzelf beschermen
• daling incidentie
- infectie bovenste
luchtwegen
- pneumonie
- complicaties
- hospitalisaties
- overlijden

Hepatitis B
(verplicht voor werknemers met
infectierisico en mogelijk contact
lichaamsvochten)

• primovaccinatie 0-1-6 maanden

• verhoogd risico
• contact met bloed en andere
lichaamsvochten
• zichzelf beschermen
• voorkomen
- HB-dragerschap
- chronische Hepatitis
- levercirrose – kanker

Mazelen

• geboren na 1970 en geen
infectie gehad: 2 dosissen met
minstens 4 weken interval
• geboren voor 1970: geen
vaccinatie

• non-responders
soms extra vaccinatie nodig
(volg richtlijnen HGR)
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Overzicht: bijkomende nuttige vaccins
Bijkomende nuttige vaccins
Ziekte

Schema

Motivatie

Hepatitis A

• primovaccinatie 0-6 maanden

• keuken personeel:
! transmissie
- eventueel verzorgend
personeel
• zichzelf beschermen
• voorkomen
- geelzucht
- vermoeidheid

Mazelen

• geboren na 1970 en geen
infectie gehad: 2 dosissen
met minstens 4 weken
interval
• geboren voor 1970: geen
vaccinatie

• zichzelf beschermen
• transmissie verminderen
• incidentie mazelen gestegen
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5.5
Risicoanalyse
moederschapsbescherming
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5.5 Risicoanalyse moederschapsbescherming WZC’s
Toepassing wetgeving moederschapsbescherming
Risico’s tijdens de zwangerschap
Zwangeren geven geen lichamelijke verzorging aan bewoners die aangetast zijn door infecties die
voorkomen op bijlage II van het K.B. van 02/05/1995, tenzij:
• zij voldoende geïmmuniseerd zijn tegen de betrokken pathologie
• er voldoende efficiënte preventieve maatregelen genomen kunnen worden.
Telkens wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat het risico reëel aanwezig is, is werkaanpassing,
postenmutatie of werkverwijdering noodzakelijk.
Infectierisico onder andere voor:
• Hepatitis B
- anti-Hbs ≥ 10 mEI/ml: geen probleem voor tewerkstelling van zwangere werknemers in dit
risico
- anti-Hbs < 10 mEI/ml: probleem naar tewerkstelling van zwangeren in dit risico;
verwijdering uit het risico is noodzakelijk
Wanneer, waar en voor wie is het risico reëel voor Hepatitis B?
- in het woon- en zorgcentrum: risico voor verpleegkundigen en verzorgend personeel; risico
evalueren voor ergotherapeuten, kinesitherapeuten en logopedisten
- in het woon- en zorgcentrum: risico reëel voor personeelsleden die belast worden met
bloednames (verpleging)
• Cytomegalovirus
- woon- en zorgcentra: geen reëel risico voor CMV
• Herpes
- genitalis: gewone preventieve maatregelen; geen verzorging van de herpesletsels
- Varicella: als de antistoffen negatief zijn, geen verzorging van bewoners met windpokken
- zona: wordt niet verzorgd door zwangeren zonder antistoffen
• HIV
- sociaal contact is altijd toegelaten
- nauw fysiek contact met een hiv-patiënt met mogelijk bloedcontact = lichamelijke
verzorging is verboden
• Hepatitis A
- kamer van een bewoner met Hepatitis A niet betreden (dit geldt voor verpleegkundigen,
verzorgenden en onderhoud), tenzij IgG-antistoffen positief zijn
• Hepatitis C
- woon- en zorgcentrum: geen activiteiten met mogelijk bloedcontact en geen onderhoud
van de kamer
• Tuberculose
- een verzorging van bewoners met een open besmettelijke longtuberculose, geen
tewerkstelling op plaatsen waar niet-occasioneel een ernstig verhoogd risico is voor
tuberculose
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• Heffen en tillen van lasten
- aangepast werk of werkverwijdering vanaf de eerste dag van de zevende
zwangerschapsmaand (vermoedelijke bevallingsdatum – 3 maanden + 1 dag)

Risico’s tijdens de lactatieperiode
Lactatieverlof tot 15 weken (bevallingsdatum + 15 weken -1 dag) na de bevallingsdatum met
tussenkomst van het ziekenfonds, dit indien werkverwijdering gebeurde tijdens de zwangerschap.
Indien de werkverwijdering enkel gebeurde voor het heffen en tillen (op basis van de risicoanalyse),
zal het lactatieverlof 1 week bedragen (bevallingsdatum +10 weken -1 dag).
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5.6 Prikongevallen: procedure accidenteel bloedcontact
Deze procedure is van toepassing op alle medewerkers (inclusief stagiairs, jobstudenten,
vrijwilligers,…).

Definitie accidenteel bloedcontact
Blootstelling aan bloed of zichtbaar met bloed verontreinigde lichaamsvloeistoffen. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij een prikaccident, een snij- of bijtverwonding, bloedspatten op slijmvliezen en/
of ogen, mond-op-mondbeademing of bloed op niet-intacte huid zoals eczeem of kloven.
Accidentele blootstelling aan urine, feces, speeksel, fluimen, braaksel, transpiratievocht, tranen
of nasaal secreet wordt niet beschouwd als accidenteel bloedcontact, tenzij er zichtbare
bloedvermenging is.

Werkwijze
Directe eerste hulp bij prikongeval:
• wondje laten bloeden
• nadien onder stromend water goed spoelen
• nadien zorgvuldig ontsmetten met een ontsmettingsmiddel (minstens 20 seconden)
Directe eerste hulp bij bloedspatten in ogen:
• uitspoelen met stromend water of (beter nog) met fysiologisch serum (NaCl 0,9%)
Opvolging bloedoverdraagbare aandoeningen:
• risico-inschatting op basis van de aard van het incident (bron: http://www.rivm.nl/infectieziekten)
gebeurt aan de hand van de volgende tabel
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Risico accident

Globale inschatting Uitsplitsing naar risico per virus
HBV

BCV

Hiv

1. Spatten bloed op intacte huid

Geen

2. Spatten bloed op niet-intacte huid (=actief
eczeem of verse schaafwond)

Laag

+

-

-

3. Intensief bloedcontact bij open wonden
(steekpartij, snijwonden)

Hoog

++

+

+

4. Bloed of met bloed besmette vloeistof op
slijmvlies

Hoog

++

+

+

5. Andere mogelijk infectieuze vloeistof op slijmvlies

Laag

+

-

-

6. Bijtaccident, risico voor gebetende (speeksel
dader in wond gebetene)

Laag

+

-

-

7. Bijtaccident tijdens vechtpartij, risico voor
gebetene (speeksel met bloed)

Hoog

++

+

+

8. Bijtaccident, risico dader (bloed van gebetene op
mondslijmvlies van dader)

Hoog

++

+

+

9. Oppervlakkige huidverwonding bij slachtoffer
zonder zichtbaar bloed

Geen

10. Verwonding door subcutaan gebruikte
injectienaald (insuline/heparinenaald)

Laag

+

-

-

11. Verwonding door intramusculair gebruikte
injectienaald zonder zichtbaar bloed van bron

Laag

+

-

-

12. Verwonding door intramusculair gebruikte
injectienaald met zichtbaar bloed van bron

Hoog

++

+

+

13. Verwonding door intracutaan of subcutaan
gebruikte hechtnaald zonder zichtbaar bloed van
bron

Laag

+

-

-

14. Verwonding door andere hechtnaald dan
bovengenoemd of hechtnaald met zichtbaar
bloed van bron

Hoog

++

+

+

15. Verwonding door naald of lancet gebruikt bij
vingerprik (glucosebepaling)

Hoog

++

+

+

16. Percutane verwonding, anders dan
bovengenoemd, bijvoorbeeld infuusnaald,
operatiekamerinstrumenten

Hoog

++

+

+

Symbolen in tabel:
betekent: het risico op overdracht van het betreffende virus is verwaarloosbaar
+
betekent: het risico op overdracht van het betreffende virus is klein
++
betekent: het risico op overdracht van het betreffende virus is groot
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De risico-inschatting en -evaluatie van het accidenteel bloedcontact en de mogelijkheid van
overdracht van een besmettelijke aandoening worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd door de
huisarts of CRA.
• Indien de besmettingsbron Hepatitis B-positief is, dient men niet alleen gevaccineerd te zijn,
maar dient men tevens antistoffen tegen Hepatitis B te bewijzen (zie vaccinatiekaart).
• Indien de besmettingsbron hiv-positief is of als risico wordt beoordeeld, dient men zich bij
voorkeur binnen 2 uur en zeker binnen 24 uur aan te bieden bij de spoedgevallendienst voor
preventieve farmacotherapie. Door middel van een sneltest zal men een bloedonderzoek
uitvoeren. Het resultaat hiervan is binnen het uur gekend. (Voorafgaand overleg met
spoedgevallendienst is noodzakelijk voor deze procedure)
• Indien de besmettingsbron Hepatitis C-positief is, gebeurt er de eerstvolgende (week)dag
een bloedafname (Hepatitis C-RNA + herhaling na 1 en 3 maanden) bij het slachtoffer via de
arbeidsgeneesheer of zijn behandelend geneesheer.
Het gevaar van besmetting met het Hepatitis B-virus bij een prikaccident ligt tienmaal hoger dan
voor Hepatitis C; dat voor Hepatitis C is tienmaal groter dan voor hiv.
Voor de risico-inschatting worden ook relevante bloedanalyses uit het medische dossier van de bron
geraadpleegd en wordt ingeschat of de bron behoort tot een risicogroep (bijvoorbeeld druggebruiker,
promiscue gedrag, bewoner die veelvuldig krabt/bijt,…).
Er wordt een bloedname uitgevoerd bij slachtoffer en bron. Dit gebeurt door middel van een sneltest.
De resultaten dienen met spoed door het labo behandeld te worden om een snelle evaluatie mogelijk
te maken door de huisarts of CRA. Het geïnformeerde personeelslid kan in samenspraak met de
behandelende arts de verdere stappen afspreken.
Follow-up gebeurt door de arbeidsgeneesheer en/of door de behandelende geneesheer.
Na zes maanden dient opnieuw een bloedname bij het personeelslid te gebeuren om een mogelijke
besmetting vast te stellen. De personeelsdienst plant daarvoor een raadpleging van het slachtoffer
bij de arbeidsgeneesheer.

Aangifte
Volg de procedure van een arbeidsongeval. Voeg deze procedure toe aan dit hoofdstuk.
Laat de behandelende arts op de dienst Spoedgevallen de nodige gegevens invullen (ook van de
bron?).
Een kopie van het aangifteformulier moet aan de werknemer bezorgd worden (voor de behandelende
arts indien behandeling noodzakelijk is). Ook wordt door de personeelsdienst een kopie bezorgd
aan de arbeidsgeneesheer.
Voor inlichtingen kan men terecht bij de directie of de preventieadviseur.

Opvolging
De opvolging van het accidenteel bloedcontact gebeurt door middel van de aangifte arbeidsongeval,
via de personeelsdienst, de directie, de interne preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer.
Elke werknemer die een infectieziekte oploopt door zich te prikken aan gebruikte naalden of
andere scherpe voorwerpen, komt in aanmerking voor een vergoeding door het Fonds voor de
Beroepsziekten.
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De externe dienst voor preventie en bescherming heeft de verantwoordelijkheid het personeel
te sensibiliseren om prikaccidenten te voorkomen, maar heeft ook een belangrijke taak bij de
systematische registratie van prikaccidenten, bij het opvolgen van de bloedanalyses die nodig zijn
na een prikaccident en de resultaten hiervan.

Samenvatting
Accidentieel
bloedcontact

EHBO
toepassen

Melding
arbeidsongeval

Bron:
bloedoverdraagbare
aandoening?

Risico-evaluatie
uitvoeren

ja
Bron Hep. B?

ja
Bron Hep. C?

ja
Bron HIV positief?
Onbekend,
met risico

Slachtoffer gevacc.
Hep.B en bewezen
antistoffen?

nee

Spoeddienst raadplegen
Toediening immoglobines
(< 24u)
+ vaccinatie hep. B

Bloedafname
bij slachtoffer

Spoeddienst raadplegen
Toediening PEP
(voorkeur < 2 u, zeker < 24 u)

Bron: procedure accidenteel bloedcontact St.-Amedeusziekenhuis Mortsel
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6.1
Nuttige adressen

6. AANVULLENDE
INFORMATIE
6.1 Nuttige adressen
Bezoekende huisartsen
Zelf in te vullen of aan te maken met de cd-rom. Of vervang dit blad door de bestaande lijst.

Bezoekende huisartsen in het WZC
Huisarts

E-mailadres

Telefoon

............................

...................................................................

tel.:
gsm:

............................

...................................................................

tel.:
gsm:

............................

...................................................................

tel.:
gsm:

............................

...................................................................

tel.:
gsm:

............................

...................................................................

tel.:
gsm:

............................

...................................................................

tel.:
gsm:

............................

...................................................................

tel.:
gsm:

............................

...................................................................

tel.:
gsm:

............................

...................................................................

tel.:
gsm:

............................

...................................................................

tel.:
gsm:

Zie

Praktische documenten/Bezoekende huisartsen in het WZC: contactgegevens.
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CRA’s (coördinerende en raadgevende artsen)
Zelf in te vullen of aan te maken met de cd-rom. Of vervang dit blad door de bestaande lijst.

Coördinerende en raadgevende artsen (CRA) uit de regio
CRA

Adres woonzorgcentrum

Telefoon

..........................

...................................................................

CRA:
WZC:

..........................

...................................................................

CRA:
WZC:

..........................

...................................................................

CRA:
WZC:

..........................

...................................................................

CRA:
WZC:

..........................

...................................................................

CRA:
WZC:

..........................

...................................................................

CRA:
WZC:

..........................

...................................................................

CRA:
WZC:

..........................

...................................................................

CRA:
WZC:

..........................

...................................................................

CRA:
WZC:

..........................

...................................................................

CRA:
WZC:

..........................

...................................................................

CRA:
WZC:

..........................

...................................................................

CRA:
WZC:

..........................

...................................................................

CRA:
WZC:

Praktische documenten/CRA’s uit de regio: contactgegevens.

Zie
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Infectieziekten: nuttige contactgegevens WZC
Zelf in te vullen of aan te maken met de cd-rom.

Infectieziekten: nuttige contactgegevens voor de regio van het WZC
Wat

Telefoon

E-mail

Toezicht Volksgezondheid provincie:

Wacht: 02/512 93 89

FAVV provincie:

................................

.......................................

adres: .................................................................

................................

.......................................

..................................................................................

................................

.......................................

arbeidsgeneesheer: ..............................................

................................

.......................................

verpleegkundige: ..................................................

................................

.......................................

ziekenhuis ...........................................................

................................

.......................................

ziekenhuis ...........................................................

................................

.......................................

ziekenhuis ...........................................................

................................

.......................................

ziekenhuis ...........................................................

................................

.......................................

ziekenhuis ...........................................................

................................

.......................................

...........................................................................

................................

.......................................

...........................................................................

................................

.......................................

...........................................................................

................................

.......................................

...........................................................................

................................

.......................................

...........................................................................

................................

.......................................

...........................................................................

................................

.......................................

...........................................................................

................................

.......................................

...........................................................................

................................

.......................................

...........................................................................

................................

.......................................

Arbeidsgeneeskunde:

Ziekenhuishygiënisten:

Andere:



Zie
Praktische documenten/Infectieziekten: nuttige contactgegevens voor de regio van het
WZC.
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Infectieziekten: nuttige contactgegevens: algemeen
Algemeen adres
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel
Tel. 02/553 35 00 - Fax 02/553 35 84
zorg-en-gezondheid@vlaanderen.be

Contactgegevens per afdeling
Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg
Tel. 02/553 35 09 - Fax 02/553 36 90
• Team Preventie: preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be
• Team Eerstelijn en Thuiszorg: eerstelijnenthuiszorg@vlaanderen.be
Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg
Tel. 02/553 36 47 - Fax 02/553 36 05
• Team Geestelijke Gezondheidszorg en Algemene Ziekenhuizen:
geestelijkegezondheidszorg@vlaanderen.be of algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be
• Team Ouderenzorg: ouderenzorg@vlaanderen.be
Afdeling Toezicht Volksgezondheid
Tel. 02/553 36 71 - Fax 02/553 36 16
toezichtvolksgezondheid@vlaanderen.be

Afdeling Toezicht Volksgezondheid
Toezicht Volksgezondheid Antwerpen
Anna Bijnsgebouw - Lange Kievitstraat 111-113 bus 31, 2018 Antwerpen
Tel. 03/224 62 04 - Fax 03/224 62 01
toezichtvolksgezondheid.antwerpen@vlaanderen.be
Toezicht Volksgezondheid Limburg
VAC Hendrik van Veldeke - Koningin Astridlaan 50 bus 7, 3500 Hasselt
Tel. 011/74 22 40 - Fax 011/74 22 59
toezichtvolksgezondheid.limburg@vlaanderen.be
Toezicht Volksgezondheid Oost-Vlaanderen
Elf Julistraat 45, 9000 Gent
Tel. 09/244 83 60 - Fax 09/244 83 70
toezichtvolksgezondheid.oostvlaanderen@vlaanderen.be
Toezicht Volksgezondheid Vlaams-Brabant
VAC Dirk Bouts - Diestsepoort 6/52, 3000 Leuven
Tel. 016/66 63 50- Fax 016/66 63 55
toezichtvolksgezondheid.vlaamsbrabant@vlaanderen.be
Toezicht Volksgezondheid West-Vlaanderen
VAC Jacob Van Maerlant - Koning Albert I-laan 1 - 2 bus 53, 8000 Brugge
Tel. 050/24 79 00 - Fax 050/24 79 05
toezichtvolksgezondheid.westvlaanderen@vlaanderen.be
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6.2
Infectieziekten met verplichte
aangifte

6.2 Infectieziekten met verplichte aangifte
Welke?
Elke geconfirmeerde ziekte uit de lijst maar ook elk ‘gevorderd’ vermoeden van een ziekte die op
de lijst staat, dienen gesignaleerd te worden. Bijkomend geldt dat elke ziekte die niet op de lijst
staat maar die ernstig is en een epidemisch karakter dreigt aan te nemen, ook doorgegeven moet
worden.
Dit staat in het ministerieel besluit van 19/06/2009 tot bepaling van de lijst van infectieziekten die
gemeld moeten worden en tot het delegeren van de bevoegdheid aan ambtenaren en ambtenaar
artsen, B.S. 20/07/2009, en in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2009 betreffende de
initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten die veroorzaakt zijn door biotische factoren tegen
te gaan, B.S. 16/09/2009.

Lijst van de te melden ziekten 1 2
Antrax
Botulisme
Brucellose
Buik- en paratyfus
Cholera
Chikungunya-infectie
Dengue
Difterie
Enterohemorragische Escherichia coli-infectie
Gastro-enteritis (collectief)3
Gele koorts
Gonorroe
Invasieve Haemophilus influenzae type b- infectie
Hepatitis A
Hepatitis B (acuut)
Influenza4 (aviaire en nieuwe variant)
Legionellose
Malaria (autochtoon)5

Mazelen
Meningokokkeninfecties
Pertussis
Pest
Pokken
Poliomyelitis
Psittacose
Q-koorts
Rabiës
SARS
Syfilis
Tuberculose
Tularemie
Virale hemorragische koorts
Vlektyfus
Voedselinfecties6
West-Nilevirusinfectie

Bron: http://www.zorg en gezondheid.be
1

Vermoedelijke en geconfirmeerde gevallen.

2

Ministerieel besluit van 19/06/2009 tot bepaling van de lijst van infectieziekten die gemeld moeten worden en tot het
delegeren van de bevoegdheid aan ambtenaren en ambtenaar artsen, B.S. 20/07/2009; Besluit van de Vlaamse Regering
van 19/06/2009 betreffende de initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten die veroorzaakt zijn door biotische
factoren, tegen te gaan, B.S. 16/09/2009.

3

Bij epidemische verheffing in een collectiviteit (meer dan twee gevallen).

4

Humane infectie met aviaire (of nieuw subtype) influenza, alleen in de eerste weken.

5

Malaria waarbij vermoed wordt dat de besmetting heeft plaatsgevonden op Belgisch grondgebied, inclusief (lucht)havens.

6

In collectiviteit van meer dan twee personen met gelijkaardige symptomen.
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Aan wie?
Voor Vlaanderen
Contactgegevens Afdeling Toezicht Volksgezondheid - Infectieziekten en Vaccinatie

Afdeling Toezicht Volksgezondheid

Toezicht Volksgezondheid Antwerpen
Anna Bijnsgebouw - Lange Kievitstraat 111-113 bus 31, 2018 Antwerpen
Tel. 03/224 62 04 - Fax 03/224 62 01
toezichtvolksgezondheid.antwerpen@vlaanderen.be

Toezicht Volksgezondheid Limburg
VAC Hendrik van Veldeke - Koningin Astridlaan 50 bus 7, 3500 Hasselt
Tel. 011/74 22 40 - Fax 011/74 22 59
toezichtvolksgezondheid.limburg@vlaanderen.be

Toezicht Volksgezondheid Oost-Vlaanderen
Elf Julistraat 45, 9000 Gent
Tel. 09/244 83 60 - Fax 09/244 83 70
toezichtvolksgezondheid.oostvlaanderen@vlaanderen.be

Toezicht Volksgezondheid Vlaams-Brabant
VAC Dirk Bouts - Diestsepoort 6/52, 3000 Leuven
Tel. 016/66 63 50- Fax 016/66 63 55
toezichtvolksgezondheid.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Toezicht Volksgezondheid West-Vlaanderen
VAC Jacob Van Maerlant - Koning Albert I-laan 1 - 2 bus 53, 8000 Brugge
Tel. 050/24 79 00, - Fax 050/24 79 05
toezichtvolksgezondheid.westvlaanderen@vlaanderen.be

Voor dringende melding van infectieziekten buiten de kantooruren is een van de artsen
infectieziektenbestrijding te bereiken op het nummer:

02/512 93 89

6. Aanvullende informatie

| 6.2 Infectieziekten met verplichte aangifte

januari 2012 |

257

Voor Brussel
Aan de gezondheidsinspectie van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie:
• schriftelijk: Louizalaan 183, 1050 Brussel
• telefonisch (02/502 60 01) of per fax (02/502 59 05)
http://www.observatbru.be/documents/sante/maladies-transmissibles.xml?lang=nl
Let op: hier geldt een andere regelgeving dan in Vlaanderen.

Voor Wallonië
Aan de gezondheidsinspectie van de Franse gemeenschap:
• via de elektronische aangifte van de meldingsplichtige ziekten, toegankelijk via de website van
de Direction Générale de la Santé: http://www.sante.cfwb.be/
• of telefonisch (070/246 046) voor dringende gevallen
• of via e-mail: surveillance.sante@cfwb.be of per fax (02/413 26 13)
• of door middel van een meldformulier: Service Surveillance de la Santé, Leopold II-laan 44,
1080 Brussel
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Hoe?
Meldingsformulier infectieziekte

Praktische documenten/Melding van infectieziekten.

Zie
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6.3
Veelgestelde vragen

6.3 Veelgestelde vragen
FAQ’s (Frequently Asked Questions)
Veelgestelde vragen over handhygiëne, reinigen en ontsmetten, beschermende kledij en MRSA, in
dit onderdeel opgenomen, zijn afkomstig uit het Draaiboek Infectiebeleid regio Waasland (2006), de
kaft MRSA-preventie in rusthuizen (vormingsproject Vlaamse overheid en rusthuiskoepels 2007), de
FAQ van de nationale campagne ‘U bent in goede handen’ (2008-2009), de handhygiënecampagne
2009 en 2010 van de Vlaamse overheid.
Deze vragen zijn ook online te vinden op http://www.zorginfecties.be.
De veelgestelde vragen over vaccinaties komen aan bod in hoofdstuk 4. Vaccinaties.

Overzicht
•
•
•
•
•
•

handhygiëne
reinigen en ontsmetten
beschermende kledij
MRSA
gezelschapsdieren
biologische onderhoudsproducten.
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Handhygiëne
Zie ook 2.2.1 Handhygiëne.

Advies Hoge Gezondheidsraad
Wat zijn de richtlijnen?
Algemene voorzorgsmaatregelen voor de gezondheidswerker
1. Voor en na elke aanraking van de bewoner:
• handen ontsmetten met handalcohol
2. Bij zichtbaar bevuilde handen:
• eerst handen wassen met water en zeep
• dan ontsmetten met handalcohol
3. Bij te verwachten contact met bloed en lichaamsvochten van de bewoner:
• bijkomende beschermende maatregelen om direct contact met de huid te vermijden
• beschermende kledij: handschoenen en/of overschort en/of masker
• na uitdoen handschoenen: handen steeds ontsmetten met handalcohol
4. Prik- en snijongevallen dienen voorkomen te worden

Techniek
Hoelang moet je de handen wassen (duurtijd procedure)?
Het doorlopen van de volledige procedure om de handen te wassen met water en vloeibare zeep
duurt 60 seconden.

Hoelang duurt de volledige procedure om de handen te ontsmetten met handalcohol?
Het doorlopen van de volledige procedure om de handen te ontsmetten met handalcohol duurt 30
seconden.

In welk recipiënt gebruik je handalcohol? Mag je met de handen pompen?
Het goedkoopste en eenvoudigste verdeelsysteem is de flacon met handpomp die in een houder
aan de muur geplaatst kan worden of bijvoorbeeld vrij op de verzorgingskar. Het feit dat de pomp
bediend wordt met vuile/besmette handen, vormt geen probleem aangezien de handen nadien
steeds ontsmet worden.
Automatische, no-touchsystemen zijn duur en werken op batterijen die, wanneer ze niet systematisch
vervangen worden, het systeem buiten werking stellen.
Zakflacons voor individueel gebruik verplichten je om steeds een besmette hand in de eigen zak te
steken.
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Is een handdoekrol toegelaten? Deze rol geeft automatisch bij elk gebruik een proper stuk
handdoek. Het bevuilde roldeel zit in dezelfde kas van het propere gedeelte, weliswaar gescheiden door een tussenpaneel. Is dit een probleem?
Bij het gebruik van stoffen handdoekrollen kunnen de handen wel afgedroogd worden met een
zuivere handdoek. Handdoekrollen hebben wel als nadeel dat je geen middel ter beschikking hebt
om de besmette kraan te sluiten waardoor je de handen na het wassen systematisch herbesmet.

Wat is de plaats van handen wassen met water en zeep in het kader van de medische en
paramedische praktijk ?
Bij sociale indicaties voor handhygiëne is het wassen met water en gewone zeep nog steeds
aangewezen. Dit stemt overeen met een normale persoonlijke hygiëne: handen wassen bij de
aanvang van het werk, de rustpauzes, de maaltijdpauzes, toiletgebruik.
Buiten deze indicaties vindt het uitsluitend handen wassen met water en zeep geen toepassing
meer in het kader van de medische en paramedische praktijk. De ontsmetting door inwrijven met
handalcohol is daar de aanbevolen techniek.
Natuurlijk dienen de handen bij zichtbare bevuiling eerst gewassen te worden met water en zeep
vooraleer te ontsmetten.

Producten
Kan ontsmettende zeep? Is dit nodig of mogen deze producten vervangen worden door een
andere vloeibare zeep?
Een ontsmettende zeep vergt een langdurige techniek die in de praktijk niet haalbaar is. Het is dan
ook nutteloos om deze ontsmettingsstoffen te gebruiken. Het geeft een vals gevoel van veiligheid en
onvoldoende ontsmetting. Beter wordt handalcohol of gewoon water en zeep gebruikt.

Welke alternatieven zijn er voor het gebruik van handalcohol als de handen door het veelvuldig
wassen en ontsmetten beschadigd zijn (pijn)?
In dit geval wordt het best maximaal gebruik gemaakt van handschoenen die, uiteraard op indicatie,
gewisseld worden. Waar nodig worden de handen opnieuw gewassen met water en een nietagressieve vloeibare zeep. Breng een verzorgende en helende handcrème aan tijdens de pauzes,
‘s nachts en buiten de diensturen.
Beschadiging kan vermeden worden door de handen in te wrijven tot de handalcohol opgedroogd is.

Hoeveel % alcohol dient er gebruikt te worden om voldoende ontsmetting te verkrijgen, ook
voor MRSA en andere ziekteverwekkers? Wat zijn de minimale vereisten?
Een handalcohol die beschouwd kan worden als een volwaardig handdesinfectiemiddel, voldoet
aan de EN 1500-norm en bevat tussen 65% en 85% alcohol.

Wat is EN 1500?
EN 1500 is een Europese norm die de eisen beschrijft waaraan een desinfecterend inwrijfmiddel
voor de handen moet voldoen. De norm is opgesteld door het Europees Normalisatie-Instituut.
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Flora
Houdt een systematische handontsmetting op lange termijn nadelen in (bijvoorbeeld toename
resistentie)? Kan een microbe resistent worden tegen handalcohol?
Het aantal publicaties over problemen inzake huidtolerantie vanwege handontsmetting is zeer
gering. Tot op heden werd resistentie ten aanzien van een handalcohol niet beschreven.

Basis handhygiëne
Mag een huisarts juwelen dragen?
Een huisarts die hygiëne en infectiepreventie belangrijk vindt en zich bewust is van het belang van
een goede handhygiëne, draagt geen handjuwelen tijdens zijn professionele bezigheden.

Is er ondanks een goede handhygiëne meer risico op overdracht van MRSA bij het dragen van
juwelen, bijvoorbeeld ringen?
Een goede handhygiëne is onontbeerlijk. Ringen, juwelen, kunstnagels, gelnagels en nagellak vormen
een moeilijk uit te roeien haard van micro-organismen en verhinderen een goede handhygiënetechniek.
Zij mogen dus niet gedragen worden bij verzorgende taken. De nagels moeten ook kort geknipt zijn.

Plaats
Waar plaatst men de dispensers met handalcohol?
Plaatsing in de kamer van elke bewoner (dementerende bewoners) is niet zonder gevaar.
Bestaat daar een oplossing voor (afsluiten dispensers) of hoe wordt dit in andere instellingen
opgevangen?
Mogelijke alternatieven zijn:
• dispensers op de verzorgingskarren
• individuele flacons: zakflacons of flacons aan een houwtouw
• dispensers in een afsluitbare kast op de kamer/badkamer
• …

Wat met het verhoogde brandgevaar?
Handalcohol is een ontvlambaar product: het gebruik, de opslag en het vervoer moeten aan de
geldende beschermingsnormen voldoen. Deze zijn terug te vinden op de productfiche te verkrijgen
bij de leverancier.
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Indicaties
Er wordt aanbevolen om de handen te ontsmetten vóór ieder zorgcontact met een bewoner
en na het laatste zorgcontact met die bewoner. Wat is ‘contact’?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘sociaal contact’ en ‘zorgcontact’. Onder sociaal contact
wordt verstaan: praten met de bewoner, de hand drukken, begeleiden naar de eetzaal,…
Voorbeelden van zorgcontacten zijn: de bewoner wassen of kleden, parameters opnemen, de
bewoner op het toilet zetten,…
Vóór en na ieder zorgcontact is het aangewezen om de handen te ontsmetten met handalcohol. Bij
sociaal contact is dat niet nodig.

Handschoenen
Moeten handschoenen gebruikt worden bij het wisselen van incontinentiemateriaal bij een bewoner? Wat indien bij verschillende bewoners na elkaar het incontinentiemateriaal vervangen
moet worden?
Bij het wisselen van incontinentiemateriaal moet men handschoenen dragen, zodat direct contact
met lichaamsvochten wordt uitgesloten. Verzorg nooit andere bewoners met hetzelfde paar
handschoenen! Bij het wisselen van incontinentiemateriaal bij verschillende bewoners moet men
onmiddellijk na de zorg aan een bewoner de handschoenen uittrekken, de handen ontsmetten met
handalcohol en een nieuw paar handschoenen aantrekken vooraleer men het incontinentiemateriaal
kan wisselen bij een volgende bewoner.

Is het nodig om handschoenen te dragen bij het uitvoeren van een intiem toilet? Is het nodig
om handschoenen te dragen bij het verplaatsen van een bewoner op en van het toilet (bij nietvervuilde situaties)?
Warme, vochtige lichaamszones hebben een hogere kolonisatiegraad en de kans op contact met
lichaamsvochten is hier zeer reëel. Ook bij potentiële contacten met lichaamsvochten/bloed moet
volgens de algemene voorzorgsmaatregelen in bescherming voorzien worden, zodat direct contact
uitgesloten wordt. Deze werkwijze heeft als primair doel: bescherming van de werknemer.
Het uittrekken van de handschoenen onmiddellijk na de activiteit voorkomt kruisbesmetting.

Kunnen er wegwerpwashandjes, die vanbinnen geplastificeerd zijn, gebruikt worden bij het
intiem toilet in plaats van handschoenen?
Dat kan, indien dat een voldoende barrière biedt, dat wil zeggen: de handen blijven even droog.

Wanneer moeten de handschoenen verwisseld worden bij de verzorging van één bewoner op
zijn kamer?
Handschoenen wisselen in een WZC met dezelfde principes als in een ziekenhuis is niet haalbaar.
Het linnen kan bijvoorbeeld wel met dezelfde handschoenen in de kar gedeponeerd worden.
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Wat moet ik doen als ik een intiem toilet heb gegeven aan een bewoner zonder handschoenen?
Volstaat het hier de handen te ontsmetten met handalcohol?
Er wordt enkel geadviseerd om de handen te wassen bij zichtbare bevuiling maar het is altijd
belangrijk om te voorkomen dan te genezen. Dus: altijd handschoenen dragen bij verwachte of
mogelijke bevuiling; daarna de handschoenen uitdoen en de handen ontsmetten. Indien de handen
toch zichtbaar bevuild geraakt zijn, bijvoorbeeld door het slecht uittrekken van de handschoenen
of door een scheur, of indien per ongeluk de handschoenen niet gedragen werden, dan eerst de
handen wassen gevolgd door handen ontsmetten.

Theorie versus haalbaarheid
Welke richtlijnen moet het schoonmaakpersoneel krijgen (bijvoorbeeld voor en na het poetsen
van de kamer): handen wassen of ontsmetten?
Na het poetsen van huishoudelijk bevuilde kamers/ruimten volstaat het de handen te wassen.
Bij het poetsen van sanitaire ruimten of oppervlakken bevuild met bloed/lichaamsvochten of een
isolatiekamer moeten handschoenen gedragen worden. Nadien worden de handen ontsmet.

Is het aangeraden de handen te wassen of te ontsmetten na het snuiten van de neus?
Na het hoesten, niezen en snuiten van de neus moeten de handen gewassen worden.

Reinigen en ontsmetten
Zie ook 2.2.3. Onderhoud.
Is het verwijderen van tapijten uit de kamers van bewoners een zinvolle maatregel ter bestrijding van MRSA? Met andere woorden: zou het verplicht verwijderen van tapijten gebeuren in
het kader van een anti-MRSA-beleid in een woonzorgcentrum?
In het algemeen is het beter om zo weinig mogelijk tapijt (los of vast) in een woonzorgcentrum te
voorzien. Het onderhoud ervan is moeilijk en het houdt veel stof vast.
Indien in een MRSA-isolatiekamer een los tapijt ligt, dient dit bij het opheffen van de isolatie grondig
chemisch gereinigd te worden. Bij ontslag of overlijden van de bewoner wordt het tapijt uit de kamer
verwijderd.

De onderhoudsdienst gebruikt voor het onderhoud van de woon- en leefruimten rasanten
(= moppen). Met een natte rasant nemen zij het vuil op. Vervolgens nemen zij een droge rasant, drogen de kamer, bevochtigen dezelfde rasant en gebruiken die als natte rasant voor het
onderhoud van de volgende kamer. Kan dat?
In situaties waar sprake is van een gewone huishoudelijke bevuiling, kan dat. Het is niet toegelaten
bij bevuiling met bloed en/of lichaamsvochten en bij het onderhoud van isolatiekamers.

Hoe wordt de bloeddrukmeter ontsmet?
Bij aankoop let men erop dat men kiest voor een model met tweeledige manchet (opblaasbaar
gedeelte uit rubber + hoes). De hoes kan op indicatie (na zichtbare bevuiling, na gebruik op de
isolatiekamer, periodiek) gewassen worden in de wasmachine op 60°C. Het toestel zelf kan ontsmet
worden met alcohol 70%.
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Hoe wordt een draagbare telefoon ontsmet?
Draagbare telefoons kunnen ontsmet worden door ze af te wrijven met alcohol 70%.

Zijn er specifieke richtlijnen voor het materiaal van de kapster/pedicure/manicure/kine/ergo/
animatie?
In het algemeen moet al het materiaal onderworpen worden aan een periodiek huishoudelijk onderhoud.
Materiaal dat bevuild werd met bloed en/of lichaamsvochten of gebruikt werd in een isolatiekamer,
moet eerst gereinigd en ontsmet worden vooraleer het hergebruikt kan worden.

Dienstkledij en beschermende kledij
Zie ook 3.1.1. Beschermende kledij.
Het personeel wast soms zijn uniform thuis samen met het familiewasgoed. Kan dat?
Beroepskledij moet door de instelling zelf gewassen worden.

Moet men altijd een overschort, handschoenen en masker dragen als men in contact komt
met bloed of lichaamsvocht, of is dat enkel nodig bij een besmette bewoner?
De algemene voorzorgsmaatregelen stellen dat je als gezondheidswerker elk direct of mogelijk
contact met bloed, lichaamsvochten en slijmvliezen moet vermijden door de gepaste beschermkledij
te dragen. Afhankelijk van de situatie kan dit een masker, schort en handschoenen zijn, maar soms
volstaan een schort en handschoenen of alleen handschoenen.

Aan welke kwalitatieve vereisten dient een overschort te voldoen?
Er wordt het best gekozen voor wegwerpschorten die goed bestand zijn tegen het binnendringen
van vocht (ook bij druk) maar toch comfortabel zijn om te dragen (<-> zweetjasje). Een velcrosluiting
is gemakkelijker dan bindlintjes.
Een overschort met lange mouwen moet steeds gedragen worden bij sommige infectieziekten,
zoals schurft, en in sommige situaties, zoals beschermende isolatie, zorg aan een bewoner met een
zeer slechte lichaamshygiëne en overvloedige diarree.

Welk type masker moet gebruikt worden als bijkomend barrièremiddel?
Een drielagig verzorgingsmasker (chirurgisch masker) met elastiekjes verdient de voorkeur, een eenlagig
masker volstaat niet. Er moet op gelet worden dat het masker op de juiste wijze gedragen wordt.
Dit drielagige goed aansluitende masker is ook nodig bij aerogene overdracht, waarbij de
ziektekiemen zich door heel kleine partikeltjes (aerosolen) over grote afstanden kunnen verplaatsen,
bijvoorbeeld tuberculose.

Welke beschermende kledij dient het personeel van de wasserij te dragen? Of dienen de
werknemers in de wasserij beschermende kledij te dragen?
In de wasserij worden tijdens het werk handschoenen en een overschort gedragen bij de manipulatie
van het vuile linnen en kledij. Ook hier gelden de algemene voorzorgsmaatregelen, zoals handen
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ontsmetten na het uitdoen van de handschoenen. Bij zichtbare bevuiling van de handen of het
inscheuren van de handschoenen moet men steeds eerst de handen wassen met water en zeep
en dan ontsmetten. De overschort en handschoenen moet men uitdoen voor het verlaten van de
wasserij. Met gebruikte handschoenen mag men geen proper linnen of voorwerpen aanraken.

Waarom moeten overschorten die op de kamer blijven, met de buitenkant naar buiten opgehangen worden?
Omdat verondersteld wordt dat indien deze bijzondere voorzorgsmaatregel genomen wordt, de
kamer sowieso besmet is. Het gebruik van een wegwerpschort in deze situatie is daarom meer dan
aan te bevelen.

MRSA
Zie ook 3.2.2. Steekkaarten: MRSA.
Wat is MRSA?
MRSA staat voor methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A).
Stafylokokken zijn bacteriën die ongemerkt leven bij vele mensen, bij voorkeur in de neus of op de
huid. Deze bacteriën zijn vaak verantwoordelijk voor steenpuistjes en ontstoken wondjes.
MRSA is een variant van deze bacterie die niet meer gevoelig is aan de klassieke antibiotica. Als
men enkel drager is van deze bacterie in de neus of op de huid, dan zal deze kiem net als de
gewone stafylokok weinig onheil aanrichten. Voor gezonde personen is er dus geen gevaar. De
bacterie kan zich echter ook verspreiden naar andere plaatsen in het lichaam, bijvoorbeeld naar de
blaas, de longen of een open wonde. Bovendien kan ze zich verspreiden naar andere personen.
MRSA kan een gevaar betekenen voor mensen met een verminderde weerstand en voor mensen
die recentelijk geopereerd zijn of die geopereerd moeten worden. Een MRSA-infectie bemoeilijkt of
vertraagt het genezingsproces.
MRSA is een vaak voorkomende oorzaak van wondinfecties, maar ook andere infecties
(luchtweginfecties, bloedstroominfecties, urineweginfecties en andere) komen voor.
MRSA komt in alle zorginstellingen voor, zowel in ziekenhuizen als in WZC’s, is een belangrijke
ziekteverwekkende kiem en tevens een bijzonder belangrijke oorzaak van ziekenhuisinfecties
(nosocomiale infecties). Epidemieën met MRSA komen frequent voor. MRSA wordt in de volksmond
ook wel de ziekenhuisbacterie genoemd.
De overdracht van MRSA, zoals van methicillinegevoelige Staphylococcus aureus (MSSA), gebeurt
vooral via de handen van gezondheidswerkers die residenten gekoloniseerd of geïnfecteerd met
deze micro-organismen hebben verzorgd.
MRSA wordt onder druk van het overvloedige gebruik van antibiotica uitgeselecteerd maar gedraagt
zich, afgezien van zijn resistentieprofiel, zoals de gevoelige Staphylococcus aureus (MSSA).
Eén derde van de gezonde mensen draagt MSSA vooraan in de neusholten, keel of perineum.
Methicillineresistente varianten van Staphylococcus aureus zijn de laatste twee decennia overal ter
wereld opgedoken. MRSA komt wereldwijd voor, en vooral veel in populaire vakantielanden aan de
Middellandse Zee. In landen die in het verleden een restrictief antibioticabeleid voerden, komt het
veel minder voor. Vandaar dat MRSA stopt aan de grens met Nederland, en ook de Scandinavische
landen bleven om dezelfde reden beter gespaard van MRSA. De laatste jaren is op diverse plaatsen
in de wereld, ook in Nederland en België, melding gemaakt van aanwezigheid van MRSA buiten de
zorginstellingen. Ook dieren kunnen drager zijn van MRSA: honden, katten, varkens, ...
Bron: MRSA-preventie in rusthuizen.
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Hoe krijgt men MRSA of hoe wordt MRSA overgedragen?
Mogelijk was de resident al drager van MRSA voor hij naar het rusthuis kwam. Misschien heeft hij
MRSA verworven tijdens een eerder verblijf in het ziekenhuis of een andere instelling.
Hoewel er in vele zorginstellingen maximale inspanningen geleverd worden om overdracht van
MRSA te voorkomen, moeten we ons realiseren dat elke vorm van contact, ook huidcontact, een
besmetting kan veroorzaken. Het risico op het verwerven van MRSA kan dus nooit volledig tot nul
gereduceerd worden.
Sinds 1990 is duidelijk gebleken dat de meest effectieve manier om MRSA-verspreiding in te dijken,
de preventie van overdracht is.
De overdracht van deze bacterie gebeurt voornamelijk via de handen. Een doorgedreven handhygiëne
van alle rusthuiswerkers, bewoners en bezoekers is dan ook absoluut noodzakelijk om verspreiding
tegen te gaan!
De bacterie kan men ook terugvinden in de omgeving van een besmette persoon, bijvoorbeeld op
beddengoed, bedsponden, kleding, kranen, tv-afstandsbediening, deurknoppen, lichtschakelaars,…
De bacterie verspreidt zich vooral via de handen en besmette voorwerpen; in een aantal gevallen
(uitgebreide wonden, luchtweginfectie) ook via de lucht.

Is er een medicijn tegen MRSA?
De MRSA-bacterie is resistent tegen de meeste antibiotica. Er zijn nog wel enkele middelen,
waaronder het antibioticum ‘vancomycine’, die de bacterie kunnen doden. Deze middelen zijn erg
duur en toxisch en kunnen nare bijwerkingen hebben. Omdat het gevaar bestaat dat de MRSA ook
een resistentie tegen deze middelen zal ontwikkelen, worden ze alleen toegediend bij residenten met
een MRSA-infectie. Dragers worden behandeld met een ontsmettende zeep en een antibiotische
neuszalf.

Hoe vaak kun je MRSA krijgen?
MRSA kan van mens tot mens overgedragen worden via de huid of slijmvliezen. Een gezonde
persoon met een goede natuurlijke afweer kan MRSA met zich meedragen maar wordt er niet ziek
van. Het risico op infecties verhoogt indien de eigen weerstand verminderd is, bijvoorbeeld bij:
• regelmatig en lang antibioticagebruik
• aanwezigheid van stomies, tomies, wonden (operatiewonden, chronische wonden,
decubitus,…)
• aanwezigheid van katheters, vreemd materiaal
• immobiliteit
• chronisch onderliggend lijden (diabetes, MS, COPD,…)
Deze risicofactoren komen vaak voor bij zwaar zorgbehoevende personen in een ziekenhuis of
WZC. Zij kunnen herhaaldelijk MRSA-positief zijn.

Is er een verschil in aanpak tussen rusthuizen en ziekenhuizen?
Het WZC is een thuisvervangend milieu en het is dan ook normaal dat de houding tegenover MRSA
enigszins verschillend is van deze in het ziekenhuis. Isolatie heeft een vernietigende invloed op de
levenskwaliteit van de bewoners en zal zoveel mogelijk vermeden worden.
Er dient ook rekening gehouden te worden met architectonische en financiële beperkingen.
In het WZC steunt het infectiepreventiebeleid vooral op een doorgedreven basishygiëne (naleving
algemene voorzorgsmaatregelen) en strikte handhygiëne.
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Waarop steunt het MRSA-beleid in de rusthuizen?
Het MRSA-beleid berust op de volgende principes:
• een zeer restrictief antibioticagebruik aan de hand van een antibioticaformularium
• strikte naleving van de algemene voorzorgsmaatregelen en in het bijzonder de handhygiëne
• een uitgewerkt registratiesysteem voor alle positieve gevallen
• naleving van de specifieke voorzorgsmaatregelen bij gekoloniseerde of geïnfecteerde MRSAbewoners
• goede communicatie tussen huisarts, CRA, verpleegkundige en paramedici
De nationale Gospiz-richtlijnen willen eenieder die actief is in de sector van woonzorgcentra helpen
om zich deze principes eigen te maken en toe te passen.
Het uitvoeren van de MRSA-richtlijnen betekent uiteraard een meerkost voor het WZC (bijvoorbeeld
handalcohol, schorten, handschoenen,…).
Daarnaast moet ook nagedacht worden over structurele maatregelen. Hierbij denkt men
bijvoorbeeld aan een verpleegkundige gespecialiseerd in infectiepreventie die de coördinerende arts
ondersteunt in de uitvoering van een coherent MRSA-beleid en aan een uitbreiding van het aantal
eenpersoonskamers.

Welke MRSA-positieve personen houden het grootste besmettingsrisico in?
In de regel verspreiden mensen met een MRSA-infectie de meeste bacteriën in de omgeving; vooral
uitgebreide, niet-afdekbare en geïnfecteerde huidlaesies en luchtweginfecties gekoppeld aan een
acute en productieve hoest houden een aanzienlijk besmettingsrisico in.

Brengt de aanwezigheid van een MRSA-infectie een bijkomend risico mee voor het verzorgend personeel?
Vooral het risico ten aanzien van de andere bewoners neemt toe. Daarom worden deze bewoners
geïsoleerd. Indien het verzorgend personeel de isolatierichtlijnen strikt naleeft, houdt dit voor hen
geen verhoogd risico in.

Waarom verspreidt MRSA zich meer in zorginstellingen dan in de thuissituatie?
In zorginstellingen is de kans op verspreiding en besmetting hoger dan thuis omdat er meer
risicofactoren aanwezig zijn, zoals:
• een hoge antibioticadruk waardoor selectie en resistentievorming
• meer mogelijke ingangspoorten (wonden, katheters,…)
• een intensief en direct contact tussen diverse medewerkers en residenten

Kan mijn kind MRSA krijgen door in de buurt van een persoon met MRSA te zijn?
Gezonde personen, inclusief kinderen, kunnen wel besmet geraken via contacten met MRSApositieve personen maar de kans om een MRSA-infectie op te lopen is zeer klein.

Hoelang kan men MRSA-positief blijven?
Positieve personen met een chronisch onderliggend lijden, chronische wonden, stomies, katheters,…
krijgt men moeilijk definitief MRSA-vrij. Zuivere kiemdragers kan men trachten te negativeren door
het decontaminatieschema toe te passen.
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Bij gekoloniseerde personen bij wie meestal geen antibioticabehandeling wordt toegepast,
ligt dit heel wat moeilijker. Zij kunnen maanden tot jaren positief blijven indien hun algemene
gezondheidstoestand niet verbetert of bijvoorbeeld de wonden niet helen.

Overleeft een MRSA-bacterie op oppervlakken (tafel,…), linnen, ...?
Ja, MRSA kan lang overleven op droge oppervlakken en in stof, weken tot maanden zelfs.

Mag de deur van de kamer van een MRSA-besmette bewoner opengezet worden?
Bij bewoners die in isolatie liggen, mag de deur opengezet worden indien dit noodzakelijk is voor
het toezicht/observatie of voor de mentale gezondheidstoestand van de bewoner. Het geniet wel
de voorkeur om de deur gesloten te houden. Waak er echter over dat het voor andere zorgverleners
duidelijk blijft dat het een isolatie betreft waar specifieke voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te
worden bij het betreden van de kamer en de verzorging van de bewoner (bijvoorbeeld isolatiekaart
naast de deur, rode streep op de vloer,...). Zorg er ook voor dat andere bewoners niet binnen
kunnen wandelen.

Veel bewoners-MRSA-dragers worden geholpen met hulpmiddelen zoals tilliften. Hoe moeten wij deze hulpmiddelen (bijvoorbeeld tilbanden) gebruiken? We kunnen ze niet individueel
houden (beperkte middelen).
Het gebruik van de tillift bij MRSA-dragers vraagt geen specifieke voorzorgsmaatregelen. Indien
mogelijk kan men de MRSA-dragers als laatste doen en nadien de tilband verwijderen en machinaal
laten wassen.
Het gebruik van de tillift bij isolatie vereist dat de delen van de tillift die aangeraakt werden, worden
ontsmet met alcohol 70% en dat een persoonsgebonden tilband voorzien wordt (indien nodig een
paar extra tilbanden aankopen).

Mag een MRSA-positieve bewoner zijn rolstoel of looprek delen met andere bewoners?
Bij MRSA-dragers kan dat. Indien het looprekje of de rolstoel uit een isolatiekamer komt, moet het
eerst gereinigd en ontsmet (hygiëneplan WZC; zie 2.4) worden vooraleer het gebruikt mag worden
bij een volgende bewoner.

Een MRSA-bewoner gebruikt een persoonlijk kersenpitkussentje. Mag dit in een microgolfoven opgewarmd worden die daarna ook gebruikt wordt om drank van andere bewoners in
op te warmen?
Ja, indien het in een proper zakje of recipiënt (bestemd voor de microgolf) wordt gestoken vooraleer
het in de microgolf wordt geplaatst.
Een RVT-bewoner is bij screening positief op MRSA en wordt gedecontamineerd. Controle
twee dagen na decontaminatie geeft een negatieve cultuur, maar bij controle na vier weken is
de bewoner weer positief. Hoe moet een bewoner beschouwd worden in de periode tussen
de eerste controle (MRSA-vrij) en de tweede controle na vier weken, waarbij hij weer MRSApositief kan zijn? Wordt hij in die tussenperiode verder beschouwd als positief, met het verder
toepassen van de bijkomende voorzorgsmaatregelen, of wordt hij beschouwd als MRSAnegatief (er was immers een negatieve cultuur), met het toepassen van de algemene voorzorgsmaatregelen. In de consensustekst van 2005 vind ik daar niet direct een antwoord op.
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In dit geval is de bewoner negatief tot het tegendeel bewezen wordt aan de hand van een positief
staal. Omdat het steeds mogelijk is dat de status wijzigt en de bewoner positief wordt, is de naleving
van de algemene voorzorgsmaatregelen en de handhygiëne van het allergrootste belang.

Hoe moet men een matras die niet van een volledige beschermingshoes was voorzien, behandelen na het overlijden van een bewoner met MRSA in een wonde en de insteekplaats van
een suprapubische sonde? De onderkant van de matras is niet beschermd en we weten niet
of deze zijde besmet is met MRSA.
Vanuit de algemene voorzorgsmaatregelen kan gesteld worden dat alle matrassen in het WZC
het best uitgerust zijn met een volledig reinigbare en ontsmetbare hoes. Belangrijk is ook erop toe
te zien dat de hoezen volledig intact zijn. Is dat niet het geval, dan moeten die zo vlug mogelijk
vervangen worden. Een (gedeeltelijke) onbeschermde matras afkomstig uit een isolatiekamer dient
als besmet beschouwd te worden en mag niet hergebruikt worden bij een volgende bewoner.

Zal een bewoner van wie sputum/urine/wondvocht MRSA-positief is, ook systematisch
gescreend worden op MRSA in keel, neus en perineum?
Neen, dit is niet zinvol omdat de kans op aanwezigheid in keel, neus en perinuem zeer groot is zolang
de kiem aanwezig blijft in sputum/wonde/urine. Bovendien heeft deze screening geen invloed op de
te nemen voorzorgsmaatregelen. Decontamineren heeft immers ook geen zin omdat herbesmetting
van keel, neus en huid snel opnieuw gebeurt.

Indien een bewoner ontslagen wordt uit het ziekenhuis, is hij dan steeds gescreend op MRSA?
Zo ja, is bij opname in het RVT/ROB een screening ter hoogte van de neus dan voldoende? Of
dient er toch nog een screening te gebeuren ter hoogte van de keel en het perineum?
Indien er geen transferdocument voorhanden is, kan men er niet van uitgaan dat de bewoner
gescreend werd in het ziekenhuis. Bij (her)opname in het WZC moet men een screening uitvoeren
ter hoogte van de neus, de keel en het perineum.

Heeft een eenmalige screening (nulmeting) onder alle RVT bewoners zin? Doel: dragersidentificatie, aantal dragers in een RVT kennen en van daaruit specifieke maatregelen nemen;
kijken of de preventiemaatregelen sluitend genoeg zijn en het aantal dragers verminderen (om
kruisoverdracht te beperken).
Neen, er wordt enkel gescreend op indicatie: opname, heropname of epidemie.

Een MRSA-positieve bewoner (drager) woont samen met zijn vrouw in het RVT. De MRSA is
gevoelig voor sulfamethoxazole en trimethoprim, moet/mag men hem hiermee behandelen?
MRSA-dragers worden niet behandeld met antibiotica, wel gedecontamineerd. Het is raadzaam om
de echtgenote ook te screenen en indien nodig haar eveneens te decontamineren.

Is er een farmacologisch verschil (buiten de prijs) tussen de mupirocine-huidzalf en -neuszalf?
Ja, het oplosmiddel waarin de mupirocine (= actief bestanddeel) werd verwerkt, is verschillend. Bij
de huidzalf is dit een hydrofiel preparaat. Bij de neuszalf die aangebracht wordt op het neusslijmvlies,
is dit een lipofiel preparaat.
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Wordt het gebruik van mupirocine-huidzalf voor de verzorging van een niet met MRSA gekoloniseerde/geïnfecteerde wonde ontraden?
Ja, mupirocine-huidzalf kent in de huisartsgeneeskunde zo goed als geen toepassing.

Een bewoner is enkel MRSA-positief in de keel en blijft na twee behandelingen met isobetadinespoelingen en collu-hextril positief voor MRSA. Is er een behandelingsalternatief? Of wat zijn
de aanbevelingen bij een positieve keelkweek voor MRSA?
Mogelijk geven zuigtabletten (bijvoorbeeld Hibitane-zuigtabletten) of gelpastilles (bijvoorbeeld
Orophar) een beter resultaat (langer en intenser contact).

Indien MRSA enkel aanwezig is ter hoogte van het perineum, moet men dan naast ontsmettende baden ook Bactroban gebruiken ter hoogte van de neus voor dekolonisatie?
Ja, tijdens de decontaminatieprocedure worden de ontsmettende zeep en de neuszalf steeds
samen toegepast.

Wordt een bewoner met MRSA in het sputum behandeld met mupirocine in de neus?
Neen, indien MRSA in het sputum (=positief klinisch staal) aanwezig is, wordt niet bijkomend
gedecontamineerd omdat de kans zeer groot is dat MRSA ook aanwezig is op de huid en de
slijmvliezen van keel en neus zolang MRSA in het sputum aanwezig is.

Moet een MRSA-positieve bewoner ter hoogte van de wonden, maar niet ter hoogte van de
neus of keel toch een Mupirocine-kuur krijgen in de neus? Moet deze bewoner gedecontamineerd worden met Isobetadine?
Neen, indien MRSA in wonde (=positief klinisch staal), wordt niet bijkomend gedecontamineerd.

Een bewoner in onze instelling draagt MRSA in de wonde. Zij is de trotse en gelukkige bezitster van een lieve poes die ook door menig andere bewoners met plezier gestreeld wordt. Wat
moeten wij met deze poes, kan zij andere bewoners besmetten? Welke maatregelen moeten
we toepassen?
Indien de wonde afdekbaar is, wordt de bewoonster niet in isolatie verzorgd. De kat heeft dus
contact met zowel de positieve bewoonster als de andere bewoners. De kat kan MRSA-drager zijn
of als overdrachtsweg fungeren. Vandaar wordt aanbevolen om andere bewoners te vragen om de
kat niet te aaien.

Heeft een actieve zoektocht naar MRSA-positieve bewoners zin?
Het systematisch opsporen van MRSA (screenen) bij bewoners bij wie het risico op MRSA-infectie of
-kolonisatie laag is, is niet aangewezen. Enkel bij een verhoogd risico of wanneer zich een epidemie
voordoet, zal worden gescreend.
Opsporen of bewoners in woonzorgcentra MRSA dragen, is bedoeld om de chronische dragers
te identificeren die het MRSA-preventiebeleid van de instelling in gevaar zouden brengen. Door
deze dragers te identificeren kunnen vroegtijdig bijkomende maatregelen worden genomen om
de overdracht naar andere bewoners te vermijden. Het betreft meestal bewoners die werden
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blootgesteld aan risicofactoren en daardoor een verhoogde kans hebben om gekoloniseerd te zijn
met MRSA.
Wanneer bij een bewoner tijdens een ziekenhuisverblijf MRSA werd vastgesteld, dient deze laatste
idealiter bij zijn transfer naar het WZC een document (=transferdocument) mee te krijgen waaruit
blijkt welk type micro-organisme bij de bewoner gevonden werd, wanneer dat werd vastgesteld en
waar dat werd gelokaliseerd. Dit document dient ook een beknopte beschrijving te geven van de
toegepaste decontaminatiebehandeling en de MRSA-status bij ontslag. Richtlijnen in verband met
de verder te zetten behandeling worden uitgeschreven.

Algoritme voor MRSA-screening in woonzorgcentra
Screening is aangewezen wanneer een bewoner aan het volgende criterium voldoet:
• de bewoner onderging een ziekenhuisopname in de 6 maanden voor opname en er is geen transferdocument
voorhanden dat getuigt van het niet aanwezig zijn van MRSA
• of drie van de vier volgende:
- de bewoner kreeg een antibiotherapie (fluoroquinolones of cefalosporines) tijdens de voorbije maand
- de bewoner heeft een urinesonde of een wonde of een stoma of een katheter
- de bewoner heeft een mobiliteitsbeperking (Katz-schaal: categorie B of C)
- de bewoner heeft in het verleden een MRSA-infectie of -kolonisatie gehad
Bron: Richtlijnen ter preventie van overdracht van MRSA in woon- en zorgcentra G.O.S.P.I.Z. - G.D.E.P.I.H. (juli 2005).

Wanneer het algoritme toepassen?
Idealiter bij elke opname in het WZC:
• bij de eerste opname in het WZC
• bij heropname na hospitalisatie.
Ook bij het verstrengen van het MRSA-preventiebeleid.

Hoe moet de screening uitgevoerd worden ?
Een screening voert men uit door een selectieve kweek af te nemen van de neusgaten, de keel en
het perineum, alsook van alle wonden en stomies indien aanwezig. Het is nuttig MRSA op te sporen
in de urine indien de bewoner een blaassonde heeft.
Het is belangrijk te onderstrepen dat een selectieve kweek van MRSA moet worden uitgevoerd
om deze kiem adequaat op te sporen. Op het aanvraagformulier voor het labo moet men duidelijk
vermelden dat gericht naar MRSA dient te worden gezocht. In deze context is het aangewezen om
met één enkel laboratorium te werken.

Hoe de uitstrijkjes maken?
Om zo gestandaardiseerd mogelijk te werk te gaan bij de staalafname, vragen we om de hierna
beschreven techniek nauwkeurig toe te passen.
Wij raden ten zeerste aan om deze stalen ’s morgens vroeg af te nemen, wanneer de bewoner nog
niet ontbeten (keeluitstrijk) heeft en nog in bed ligt (gemakkelijker voor wondkweek en staalafname
van de urinaire meatus).
Gebruik één wisser met en twee zonder transportmedium voor drie staalnames. Eventueel kan één
wisser voor drie staalnames (neus, keel, perineum) in één aanrijkingsmedium.
Zie ook
Praktische documenten/Staalnames voor MRSA.



6. Aanvullende informatie | 6.3 Veelgestelde vragen

januari 2012 | 274

• Staalafname van de neus
Opmerking: gelieve de uitstrijk te doen vóór eventuele aerosoltherapie en inbrengen van
neuszalf
- wrijf met de steriele wisser over het neusslijmvlies (vooraan in de neusholte)
- van het neustussenschot naar boven toe en vervolgens naar de neusvleugel
- doe dit in beide neusgaten met dezelfde wisser
- steek de wisser in de houder zonder met het wattenstaafje de buitenkant van de houder te
raken
- indien het neusslijmvlies droog is, hoef je de wisser niet nat te maken

• Staalafname van de keel
Opmerking: gelieve de uitstrijk te doen vóór eventuele aerosoltherapie, mondhygiënische
zorgen, ontbijt, geneesmiddeleninname, inbrengen van neuszalf.
- wrijf met de steriele wisser over de achterste gehemeltebogen en de amandelen
- doe dit met dezelfde wisser
- steek de wisser in de houder zonder met het wattenstaafje de buitenkant van de houder te
raken.

• Staalafname van het perineum
Opmerking: gelieve deze uitstrijk te doen vóór het intiem toilet. Bij aanwezigheid van stoelgang
op de staalafnameplaats dient deze eerst met toiletpapier verwijderd te worden alvorens het
staal af te nemen.
- wrijf met de steriele wisser over het slijmvlies ter hoogte van het perineum (man: gebied
tussen teelbalzak en anus, vrouw: gebied tussen schaamlippen en anus)
- steek de wisser in de houder zonder met het wattenstaafje de buitenkant van de houder te
raken.
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Eventueel bijkomende plaatsen
• Staalafname van de meatus: bewoners met een urinesonde
Opmerking: gelieve deze uitstrijk te doen vóór het intiem toilet. Bij aanwezigheid van stoelgang
op de staalafnameplaats dient deze eerst met toiletpapier verwijderd te worden alvorens het
staal af te nemen.
- wrijf met de steriele wisser over het slijmvlies ter hoogte van de invoerplaats van de
verblijfsonde
- steek de wisser in de houder zonder met het wattenstaafje de buitenkant van de houder te
raken.

• Staalafname van de wonde
Opmerking: gelieve de uitstrijk te doen op de nog niet ontsmette of gereinigde wonde. Indien
er meerdere wonden aanwezig zijn, maak dan een uitstrijk van de meest vuile wonde (etter of
overvloedig wondvocht).
- wrijf met de steriele wisser over de meest bevuilde delen (ettercollectie, wondvocht) van de
wonde
- steek de wisser in de houder zonder met het wattenstaafje de buitenkant van de houder te
raken.
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Decontaminatieschema

Bron: MRSA-preventie in rusthuizen 2007.

Gezelschapsdieren
Onder gezelschapsdieren worden honden en katten verstaan. Wegens het risico van infectieziekten
en de met hun onderhoud samenhangende eisen moet nauw contact met vogels en ‘NGD’ (nieuwe
gezelschapsdieren, zoals reptielen, knaagdieren, schildpadden,…) worden vermeden.
De dieren moeten door een dierenarts gevolgd worden en goed verzorgd worden aangezien zij een
bron kunnen zijn van het onderhouden van een infectiehaard, en ze moeten correct gevaccineerd
zijn en op regelmatige tijdstippen antiparasitair behandeld worden.

Biologische onderhoudsproducten
Voor het gebruik van biologische onderhoudsproducten bestaat er nog geen wetenschappelijk
bewijs dat zij afdoend zijn en/of een meerwaarde hebben ten opzichte van het reinigen met water
en zeep.
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7.1
Opleidingspakket WZC

7.1 Opleidingspakket WZC
Algemeen
Dit opleidingspakket staat ter beschikking van de Vorming Training en Opleidingsverantwoordelijken
van de Woonzorgcentra (VTO). Het dient als basis voor het vertrouwd geraken met het gebruik en
de inhoud van het draaiboek. De VTO-verantwoordelijken kunnen individueel delen weglaten, eigen
materiaal toevoegen of eigen accenten leggen.

Materiaal
Het materiaal voor navorming bestaat uit:
• enquêteformulier
• powerpointpresentatie WZC (zie
Praktische documenten/Powerpointpresentatie WZC)
• fluolamp en handalcohol met fluoproduct
• casussen: werken met de steekkaarten.



Doelgroep
Het draaiboek is opgesteld voor een breed publiek:
• zorgkundigen
• verpleegkundigen
• hoteldienst
• paramedisch personeel: ergo, kine,…
• bewoners en familie.

Duur
De voorziene tijd wordt bepaald door het al dan niet gebruik maken van doe-opdrachten:
• 2 uur: met doe-opdrachten: enquête, fluolamp en casuïstiek
• 1,5 uur: met doe-opdracht, enquête en fluolamp
• 1 uur: powerpointpresentatie alleen.

Doel
De vorming heeft als doel:
• kennismaking met de inhoud van het draaiboek
• leren werken met het draaiboek
• meer aandacht besteden aan algemene voorzorgsmaatregelen, altijd en voor alle bewoners:
- handhygiëne
- het gebruik van handschoenen
- het verwijderen van afval en van linnen
• paniekreacties in verband met de ziekenhuisbacteriën vermijden
• vertrouwd worden met het verwittigingsdiagram
• aandacht krijgen voor ondersteuning vanuit directieniveau.
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Enquête
De vragenlijst (zie verder bijlage 1) wordt aan de deelnemers gegeven bij het binnenkomen. De
deelnemers hebben dan rustig de tijd om de vragenlijst te doorlopen en in te vullen. Tijdens het
invullen staat men stil bij zijn eigen handelingen en gewoonten.
De enquête gaat over de volledige inhoud van het draaiboek, zodat men zich na de vorming ook
vlugger zal herinneren welke topics men in het draaiboek terugvindt.
Tijdens het invullen zal de deelnemer zich wellicht bij een aantal vragen onzeker voelen, of het
antwoord niet weten, of het antwoord weten maar nog niet toepassen. Tijdens de vorming komen alle
antwoorden op de vragen naar voren en zal de deelnemer attenter zijn. Het werkt dus bevorderend
voor de kennis- en vaardighedenoverdracht.
Op het einde van de voorstelling wordt de enquête opgelost of bij gebrek aan tijd worden de
oplossingen meegegeven.

Fluolamp
De techniek van handen wassen met water en zeep en handen ontsmetten met handalcohol kan
geoefend worden met de fluolamp en handalcohol met fluogel. Deze lamp kan normaal gezien
geleend worden bij de firma die de handalcohol aan het WZC levert.
Werkwijze:
• ontsmet de handen met de handalcohol met fluogel
• bekijk met de fluolamp de handen
• zijn de handen volledig mooi paarsblauw, dan is de techniek goed toegepast
• lichten de handen maar hier en daar paarsblauw op, dan is het product onvoldoende over
beide handen verspreid en zijn de handen dus onvoldoende ontsmet
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Casus
Aan de hand van casuïstiek worden het gebruik van het draaiboek en het werken met de steekkaarten
geoefend (zie verder bijlage 2):
• kennismaking met de inhoud van de steekkaarten
• kennismaking met de manier van werken met de steekkaarten
• aantonen dat het toepassen van algemene voorzorgsmaatregelen belangrijk is
• aantonen dat het afspreken van bijkomende voorzorgsmaatregelen afhangt van de wijze van
infectieoverdracht van de infectie (contact, druppel, aerosol)
• aantonen dat beschermende kledij soms ook een algemene voorzorgsmaatregel is,
bijvoorbeeld handschoenen en overschort dragen bij te verwachten bevuiling door slechte
lichaamshygiëne en medewerking bewoner
• manier van registreren
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Vorming
Werkwijze:
• gebruik de powerpointpresentatie als basis
• in de vorming kan elk WZC zijn eigen accenten leggen en/of extra topics behandelen
• de volgende punten worden extra benadrukt in de presentatie, omdat deze nog onvoldoende
toegepast worden in de dagelijkse praktijk in het WZC:
- rode draad: het belang benadrukken om zichzelf te beschermen maar ook de anderen
- algemene voorzorgsmaatregelen altijd voor alle bewoners, ziek of niet
- vaccinatie
- handhygiëne: gebruik handalcohol ook voor bezoekende huisartsen
- techniek handen wassen/ontsmetten: doe de test met de fluolamp
- meer handschoenen dragen in bepaalde zorgsituaties, bijvoorbeeld verwijderen urinaal
- linnen verwijderen
- wordt sowieso als besmet beschouwd
- algemene voorzorgsmaatregelen volstaan meestal ook bij een infectie:
- steeds handschoenen dragen bij manipulatie linnen dat duidelijk bevuild is met
bloed, stoelgang, urine en andere lichaamsvochten
- minimaal manipuleren: niet uitschudden
- direct in linnenzak
- niet tegen beroepskledij houden
- steeds vervangen bij zichtbare bevuiling
- systematisch minimaal wekelijks verschonen
- aandacht handhygiëne: handen ontsmetten met handalcohol steeds voor het
opleggen van propere lakens en steeds voor men naar de volgende kamer gaat
- steeds wassen op 60°C of meer
- delicaat linnen: voorwas, lang wasprogramma, voldoende wasproduct, niet te veel in
wasmachine
- in een aparte zak: schurft,…
- afval verwijderen:
- ook besmet materiaal wordt als niet-risicohoudend afval beschouwd, gebruik dus
gewone grijze vuilniszakken
- algemene voorzorgsmaatregelen volstaan dus meestal ook bij een infectie:
- gewone vuilniszakken
- dagelijks verwijderen
- vuilniszak eerst sluiten voor het verwijderen
- het dagelijks verwijderen van vuilniszakken en niet onnodig lang op de gang laten staan,
geldt voor al het vuilnis, ongeacht of er een infectie is of niet
- verwittigingsdiagram
• casus: leren werken met de steekkaarten
• slotbeschouwing:
- oplossen van de enquête
- benadrukken
- algemene voorzorgsmaatregelen
- steekkaarten hulpmiddel afspraken maken
- naslagwerk snel info te vinden
- cd-rom
- gebruiken, geen stof op laten komen
- feedback
- levend document follow-up
- inhoud aanvullen
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Overzicht werkwijze vorming
1. Enquête
• bij het binnenkomen uitdelen en
• voor het starten van de presentatie laten invullen
2. Powerpointpresentatie
• doorlopen van de inhoud
• accenten leggen
3. Doe-opdrachten
• fluolamp: techniek handhygiëne
• casus: werken met de steekkaarten
4. Slotbeschouwing
• oplossing enquête
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Bijlage 1. Draaiboek infectiebeleid in het WZC: enquête
Draaiboek infectiebeleid in het WZC: enquête
Algemene hygiëne
1

ja

neen

Als ik op mijn werk kom, doe ik mijn schort met lange mouwen aan

2

ja

neen

Tijdens verzorgende taken draag ik geen ringen en juwelen

3

ja

neen

Tijdens verzorgende taken doe ik mijn gilet/trui uit

In de volgende situaties was ik mijn handen met water en zeep
4

ja

neen

Bij aanvang van het werk

5

ja

neen

Voor mijn maaltijden (tienuurtje, middageten, tussendoortjes,…)

6

ja

neen

Na mijn maaltijden (tienuurtje, middageten, tussendoortjes,…)

7

ja

neen

Bij zichtbare bevuiling van de handen

8

ja

neen

Na elk toiletmoment

9

ja

neen

Bij het beëindigen van het werk

In de volgende situaties was ik mijn handen met handalcohol
10

ja

neen

Voor elk bewonerscontact

11

ja

neen

Na elk bewonerscontact

12

ja

neen

Voor het klaarzetten van de medicatie

13

ja

neen

Voor een invasieve act, bijvoorbeeld katheter plaatsen, sonde steken,…

14

ja

neen

Na het uitdoen van handschoenen

In de volgende situaties draag ik handschoenen
15

ja

neen

Bij zichtbaar bevuild linnen

16

ja

neen

Wanneer contact met bloed mogelijk is

17

ja

neen

Wanneer contact met lichaamsvochten mogelijk is, bijvoorbeeld vervangen luier, intiem toilet,
mondzorg, luiers weggooien,…

18

juist fout

Met één paar handschoenen kan ik verschillende bewoners verzorgen als ik tussen de
verschillende bewonerscontacten de handschoenen ontsmet met handalcohol

19

juist fout

Kunstnagels, gelnagels en nagellak kunnen even gemakkelijk ontsmet worden als nietversierde nagels

Infectiebeleid
20

juist fout

Koorts betekent infectie, geen koorts is dus geen infectie

21

juist fout

Bij koorts bel ik steeds direct de huisarts

22

juist fout

Een bewoner die braakt, moet direct Motilium krijgen

23

juist fout

Bij een epidemie moet de hoofdverpleegkundige Toezicht Volksgezondheid verwittigen

24

juist fout

Bij wondroos moet men altijd tweemaal ontsmetten

25

juist fout

Griepvaccinatie is belangijker voor de bewoner dan voor het personeel

26

juist fout

Hepatitis is besmettelijk via de lucht

27

juist fout

Ik kan niet besmet raken door schurft, want ik draag handschoenen

28

juist fout

Een bewoner die drager is van MRSA in de neus, moet op zijn kamer blijven

29

juist fout

Een bewoner die drager is van MRSA in de urine, moet op zijn kamer blijven

30

juist fout

Een bewoner die besmet is met MRSA in de keel, zal men bij voorkeur in het begin van de
verzorgingsronde verzorgen, dan is men nog alert

31

juist fout

Elk prikaccident wordt aangegeven aan de CRA

32

juist fout

Een zwangere zorgverlener wordt onmiddellijk op non-actief gezet
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Draaiboek infectiebeleid in het WZC: oplossingen enquête
Algemene hygiëne
1

ja

neen

Als ik op mijn werk kom, doe ik mijn schort met lange mouwen aan.

2

ja

neen

Tijdens verzorgende taken draag ik geen ringen en juwelen

3

ja

neen

Tijdens verzorgende taken doe ik mijn gilet/trui uit

In de volgende situaties was ik mijn handen met water en zeep
4

ja

neen

Bij aanvang van het werk

5

ja

neen

Voor mijn maaltijden (tienuurtje, middageten, tussendoortjes,…)

6

ja

neen

Na mijn maaltijden (tienuurtje, middageten, tussendoortjes,…)

7

ja

neen

Bij zichtbare bevuiling van de handen

8

ja

neen

Na elk toiletmoment

9

ja

neen

Bij het beëindigen van het werk

In de volgende situaties was ik mijn handen met handalcohol
10

ja

neen

Voor elk bewonerscontact

11

ja

neen

Na elk bewonerscontact

12

ja

neen

Voor het klaarzetten van de medicatie

13

ja

neen

Voor een invasieve act, bijvoorbeeld katheter plaatsen, sonde steken,…

14

ja

neen

Na het uitdoen van handschoenen

In de volgende situaties draag ik handschoenen
15

ja

neen

Bij zichtbaar bevuild linnen

16

ja

neen

Wanneer contact met bloed mogelijk is

ja

neen

Wanneer contact met lichaamsvochten mogelijk is, bijvoorbeeld vervangen luier, intiem toilet,
mondzorg, luiers weggooien,…

17
18

juist fout

Met één paar handschoenen kan ik verschillende bewoners verzorgen als ik tussen de
verschillende bewonerscontacten de handschoenen ontsmet met handalcohol

19

juist fout

Kunstnagels, gelnagels en nagellak kunnen even gemakkelijk ontsmet worden als nietversierde nagels

Infectiebeleid
20

juist fout

Koorts betekent infectie, geen koorts is dus geen infectie

21

juist fout

Bij koorts bel ik steeds direct de huisarts

22

juist fout

Een bewoner die braakt, moet direct Motilium krijgen

23

juist fout

Bij een epidemie moet de hoofdverpleegkundige Toezicht Volksgezondheid verwittigen

24

juist fout

Bij wondroos moet men altijd tweemaal ontsmetten

25

juist fout

Griepvaccinatie is belangijker voor de bewoner dan voor het personeel

26

juist fout

Hepatitis is besmettelijk via de lucht

27

juist fout

Ik kan niet besmet raken door schurft, want ik draag handschoenen

28

juist fout

Een bewoner die drager is van MRSA in de neus, moet op zijn kamer blijven

29

juist fout
juist fout

Een bewoner die drager is van MRSA in de urine, moet op zijn kamer blijven

30
31

juist fout

Elk prikaccident wordt aangegeven aan de CRA

32

juist fout

Een zwangere zorgverlener wordt onmiddellijk op non-actief gezet

Een bewoner die besmet is met MRSA in de keel, zal men bij voorkeur in het begin van de
verzorgingsronde verzorgen, dan is men nog alert
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Bijlage 2: Casuïstiek
Casus 1
Salmon Nelly komt na een openbeenfractuur in Lourdes een tijdje naar het kortverblijf om te herstellen
en te revalideren na het verwijderen van het gips.
Nu blijkt bij ontslag uit het ziekenhuis dat ze MRSA-drager is in de neus.
Het is een heldere dame die voor het ongeval haar kleinkinderen bijhield.
Behalve het gips heeft deze dame een goede gezondheid en een gezonde eetlust, en ze houdt van
kaarten.
1. Wat zijn de eerste stappen die je onderneemt?

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Vul de steekkaart in.
3. Bedenkingen.

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Individuele steekkaart casus 1:
algemene voorzorgsmaatregelen blijven toepassen!
NAAM :............................................. START:................................. STOP:.....................................

Bijkomende voorzorgsmaatregelen
Besmettelijk materiaal
Eenpersoonskamer
Duur isolatie
Handhygiëne
Masker
Handschoenen
Overschort
Linnen
Afval
Instrumentaria
Bedpan/urinaal/toilet
Eetgerei
Excreta/secreta
Onderhoud
Transport
Bezoek
Einde isolatie
Opmerkingen

IN OVERLEG MET:
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Casus 2
Salmon Nelly komt na een openbeenfractuur, opgelopen in Lourdes, een tijdje naar het kortverblijf
in afwachting van een opname in een WZC.
Nu blijkt bij ontslag uit het ziekenhuis dat ze MRSA in de wonde heeft en dat deze wonde door de
externe fixatie van de breuk dus niet volledig afdekbaar is.
Ze houdt van gezelschap en is een fervente kaartster.
1. Wat zijn de eerste stappen die je onderneemt?

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Vul de steekkaart in.
3. Bedenkingen.

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Individuele steekkaart casus 2:
algemene voorzorgsmaatregelen blijven toepassen!
NAAM :............................................. START:................................. STOP:.....................................

Bijkomende voorzorgsmaatregelen
Besmettelijk materiaal
Eenpersoonskamer
Duur isolatie
Handhygiëne
Masker
Handschoenen
Overschort
Linnen
Afval
Instrumentaria
Bedpan/urinaal/toilet
Eetgerei
Excreta/secreta
Onderhoud
Transport
Bezoek
Einde isolatie
Opmerkingen

IN OVERLEG MET:
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Oplossing casus 1
Hier volstaan algemene voorzorgsmaatregelen; ook goede hand-, hoest- en nieshygiëne uitleggen
aan de bewoner.
Zie steekkaart ‘Bijzondere voorzorgsmaatregelen: MRSA-drager (neus+/- keel+/- perineum)’
Of maak een individuele steekkaart aan.

Praktische documenten/Individuele steekkaart: blancoformulier enSteekkaarten.

Zie
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Individuele steekkaart oplossing casus 1:
algemene voorzorgsmaatregelen blijven toepassen!
NAAM :............................................. START:................................. STOP:.....................................

Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA-DRAGER (NEUS +/- KEEL +/- PERINEUM)
Besmettelijk materiaal

= neus- en keelsecreties en huid

Eenpersoonskamer

• neen, ook niet tijdens de decontaminatieperiode

Duur isolatie

= niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding + uitleggen goede hand-, nies- en hoesthygiëne aan de
bewoner

Masker

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Handschoenen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Overschort

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Linnen
!

•    geen bijkomende voorzorgsmaatregelen
tijdens decontaminatieperiode:
- dagelijks bedlinnen verversen
- dagelijks kledij verversen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud
Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten

Einde isolatie

= niet van toepassing

Opmerkingen

• steeds proberen de bewoner te decontamineren: 2 pogingen
• decontaminatieschema opstellen met screeningsmomenten
- voorkeurplaatsen screenen bij voorkeur met 3 swabs op 1 bodem
- ook kamergenoot screenen en decontamineren indien nodig
• ex-MRSA-drager of chronische MRSA-drager verder opvolgen volgens
algoritme, bijvoorbeeld bij hospitalisatie

IN OVERLEG MET:
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Oplossing casus 2
Hier moeten naast de algemene voorzorgsmaatregelen, goede hand-, hoest- en nieshygiëne ook
enkele bijkomende voorzorgsmaatregelen met de bewoner afgesproken worden.
Zie steekkaart ‘MRSA in niet-afdekbare wonde’.
Of maak een individuele steekkaart aan.

Praktische documenten/Individuele steekkaart: blancoformulier enSteekkaarten.

Zie

Denk aan:
• ISOLATIE
• steeds masker, handschoenen en overschort dragen
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Individuele steekkaart oplossing casus 2:
algemene voorzorgsmaatregelen blijven toepassen!
NAAM :............................................. START:................................. STOP:.....................................

Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA IN NIET-AFDEKBARE WONDE (1)
Besmettelijk materiaal

= wondvocht en weefsel in wonde

Eenpersoonskamer

• ja, of cohorteren = MRSA-positieven op één kamer leggen

Duur isolatie

= zolang wonde niet afdekbaar is

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• altijd bij het betreden van de kamer

Handschoenen

• altijd bij het betreden van de kamer

Overschort

• altijd bij het betreden van de kamer

Linnen

•
•
•
•
•

dagelijks bedlinnen verversen
dagelijks kledij verversen
linnen en kledij verzamelen op de kamer in een lekvrije linnenzak
zak sluiten op de kamer
direct naar de wasserij (niet op de gang laten staan)

Afval

•
•
•
•

verzamelen in gewone vuilniszak op de kamer
bij voorkeur in vuilnisbak met afgesloten deksel en voetpedaal
zak sluiten op de kamer voor verwijderen
steeds dagelijks verwijderen

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• verplicht persoonlijk houden
• normale ontsmettingsprocedure: hygiëneplan WZC

Eetgerei

• als laatste afruimen
• kar of eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• overschort, handschoenen en masker dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA IN NIET-AFDEKBARE WONDE (2)
Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• tot het minimum beperken
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: toegelaten
- bezoek van baby’s en mensen met verminderde weerstand afraden
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis
• kamergenoot blijft op de kamer, bezoekt geen medebewoners en andere
lokalen

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC
• matras en hoofdkussen ontsmetten; eventueel vervangen

Opmerkingen

• voorkeurplaatsen screenen en decontamineren heeft geen zin zolang
MRSA in wonde aanwezig is
• zodra wonde genezen is, voorkeurplaatsen screenen na 1 maand en
decontamineren indien nodig
• chronische drager MRSA in wonde verder opvolgen volgens algoritme
bijvoorbeeld bij hospitalisatie

toegelaten
dienst verwittigen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt masker, overschort (of propere kledij) en handschoenen
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

IN OVERLEG MET:
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7.2
Opleidingspakket huisartsen

7.2 Opleidingspakket huisartsen
Algemeen
Dit opleidingspakket staat ter beschikking van een LOK1-verantwoordelijke (moderator). Dat kan
een CRA zijn. Het dient als basis voor het vertrouwd geraken met het gebruik en de inhoud van
het draaiboek. De moderator kan individueel delen weglaten, eigen materiaal toevoegen of eigen
accenten leggen.
Het is zeer belangrijk dat de moderator, of hij nu een CRA is of een geïnteresseerde huisarts, het
draaiboek heeft doorgenomen en bij zich heeft op het moment van de vorming. In de vorming wordt
naar verschillende onderdelen verwezen.
Een eerste versie van deze vorming werd proefgedraaid in een bestaande LOK.

Materiaal
Het materiaal voor navorming bestaat uit:
• enquêteformulier op een voldoende aantal exemplaren
Praktische documenten/Powerpointpresentatie artsen)
• powerpointpresentatie artsen (zie
• fluolamp en handalcoholgel met fluoproduct
• casussen



Doelgroep
Het draaiboek is opgesteld voor een breed publiek. De doelgroep voor dit LOK-pakket bestaat uit:
• huisartsen in LOK-verband
• huisartsen die residenten verzorgen in een WZC, eventueel samen met verpleegkundigen van
datzelfde WZC
• coördinerende en raadgevende artsen van een bepaalde regio

Duur
De voorziene tijd wordt bepaald door het al dan niet gebruik maken van doe-opdrachten:
• 2 uur: met doe-opdrachten: enquête, fluolamp en casuïstiek
• 1,5 uur: met doe-opdracht, enquête en fluolamp
• 1 uur: powerpointpresentatie alleen

1 LOK= Lokale kwaliteitskring. Artsen moeten in het kader van hun accreditering regelmatig peer review doen in kleine
groepen.
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Doel
De vorming heeft als doel:
• kennismaking met de inhoud van het draaiboek
• leren werken met het draaiboek
• meer aandacht besteden aan algemene voorzorgsmaatregelen, altijd voor alle bewoners:
- handhygiëne
- het gebruik van handschoenen
- verwijderen afval
- verwijderen linnen
• paniekreacties in verband met ziekenhuisbacteriën vermijden
• vertrouwd worden met het verwittigingsdiagram
• aandacht krijgen voor ondersteuning vanuit directieniveau

Opdrachten
Opdracht 1: vul de enquête in
De vragenlijst (zie verder bijlage 1) wordt aan de deelnemers gegeven bij het binnenkomen. De
deelnemers hebben dan rustig de tijd om de vragenlijst te doorlopen en in te vullen. Tijdens het
invullen staat men stil bij zijn eigen handelingen en gewoonten.
De enquête gaat over de volledige inhoud van het draaiboek, zodat men zich na de vorming ook
vlugger zal herinneren welke topics men in het draaiboek terugvindt.
Tijdens het invullen zal de deelnemer zich wellicht bij een aantal vragen onzeker voelen, of het
antwoord niet weten, of het antwoord weten maar nog niet toepassen. Tijdens de vorming komen alle
antwoorden op de vragen naar voren en zal de deelnemer attenter zijn. Het werkt dus bevorderend
voor de kennis- en vaardighedenoverdracht.
Op het einde van de voorstelling wordt de enquête opgelost of bij gebrek aan tijd worden de
oplossingen meegegeven.
Variant: dit kan ook onmiddellijk na afname bekeken worden om zodoende de moeilijke punten
meer in detail te kunnen bespreken.

Opdracht 2:
welke thema’s wenst u behandeld te zien in een infectiehandboek?
Noteer individueel en eventueel in groep de thema’s die u verwacht in een infectiehandboek.
Bespreek het met de groep
Laat vervolgens de inhoudstafel zien.
Zie inhoudstafel.
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Opdracht 3: algemene en bijzondere (voorzorgs)maatregelen
In het infectiehandboek en in de aanbevelingen van de Hoge Raad wordt onderscheid gemaakt
tussen algemene en bijkomende (voorzorgs)maatregelen. Dit is een cruciaal element in de hele
aanpak.
Vraag aan de deelnemers: wat plaatst u onder de algemene, en wat onder de bijkomende (voorzorgs)
maatregelen?
Plaats de antwoorden op een bord of flip-over.
Bespreek vervolgens de maatregelen.



Zie
Praktische documenten/Algemene (voorzorgs)maatregelen en
Bijkomende (voorzorgs)maatregelen

Praktische documenten/

Opdracht 4: de techniek van handen wassen
Zie fluolamp.
De techniek van handen wassen met water en zeep en handen ontsmetten met handalcohol kan
geoefend worden met de fluolamp en handalcohol met fluogel. Deze lamp kan geleend worden bij
de firma die de handalcohol levert.
Werkwijze:
• ontsmet de handen met de handalcohol met fluogel
• bekijk met de fluolamp de handen
• zijn de handen volledig mooi paarsblauw, dan is de techniek goed toegepast
• lichten de handen maar hier en daar paarsblauw op, dan is het product onvoldoende over
beide handen verspreid en zijn de handen dus onvoldoende ontsmet
• bespreek de correcte techniek aan de hand van didactisch materiaal

Praktische documenten/Affiches).

Zie affiches (zie
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Opdracht 5: casuïstiek
Casussen 1 en 2 met invullen bijkomende maatregelen MRSA-patiënt
(Zie verder bijlage 2).

Casus 3
Door de verpleegkundigen worden frequent urineweginfecties gemeld of het vermoeden daarvan.
Overleg in groep:
• hoe u tot de diagnose komt
• welk antibioticagebruik u hanteert
- preventief (onderhoudsbehandeling)
- curatief
Gebruik hiervoor de paragraaf 2.1. Restrictief antibioticagebruik.

Opdracht 6: opstellen gemeenschappelijk advies
Formuleren advies:
• aan de CRA’s van de regio (pakket in LOK)
• aan de directie van het WZC (pakket met huisartsen binnen één WZC)
• aan de huisartsen van de regio (pakket doorlopen met CRA’s uit één regio).
Probeer dit advies in de vorm van een consensus te bezorgen aan de betrokkenen.
Slotbeschouwing:
• oplossen van de enquête
• benadrukken
- algemene voorzorgsmaatregelen
- steekkaarten hulpmiddel afspraken maken
- naslagwerk snel info te vinden
• cd-rom:
- gebruiken, geen stof op laten komen
- feedback
- levend document follow-up
- inhoud aanvullen
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Overzicht werkwijze vorming
1. Enquête uitdelen
• bij het binnenkomen
• voor het starten van de presentatie laten invullen
2. Powerpointpresentatie
• doorlopen van de inhoud
• accenten leggen
3. Doe-opdrachten
• welke thema’s?
• algemene en bijzondere maatregelen
• fluolamp: techniek handhygiëne
• casus: MRSA
• casus: antibioticabeleid
• adviezen formuleren na consensus
4. Slotbeschouwing
• oplossing enquête
• concrete afspraken
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Bijlage 1. Draaiboek infectiebeleid in het WZC: enquête
Draaiboek infectiebeleid in het WZC: enquête voor huisartsen
Algemene hygiëne
1

ja

neen

Als ik op mijn werk kom, doe ik mijn schort met lange mouwen aan

2

ja

neen

Tijdens verzorgende taken draag ik geen ringen. Een trouwring kan wel

3

ja

neen

Tijdens verzorgende taken doe ik mijn gilet/trui uit

4

ja

neen

Een das dragen zonder dasspeld is onhygiënisch

In de volgende situaties was ik mijn handen met water en zeep
5

ja

neen

Bij aanvang van het werk

6

ja

neen

Voor mijn maaltijden (tienuurtje, middageten, tussendoortjes,…)

7

ja

neen

Na mijn maaltijden (tienuurtje, middageten, tussendoortjes,…)

8

ja

neen

Bij zichtbare bevuiling van de handen

9

ja

neen

Na elk toiletmoment

10

ja

neen

Bij het beëindigen van het werk

In de volgende situaties was ik mijn handen met handalcohol
11

ja

neen

Na elk bewonerscontact, niet ervoor

12

ja

neen

Na elk bewonerscontact en ook ervoor

13

ja

neen

Voor iedere bloedname is ontsmetten met handalcohol voldoende

14

ja

neen

Voor een invasieve act, bijvoorbeeld katheter plaatsen, sonde steken,…

15

ja

neen

Na het uitdoen van handschoenen

In de volgende situaties draag ik handschoenen
16

ja

neen

Bij zichtbaar bevuild linnen

17

ja

neen

Wanneer contact met bloed verwacht wordt

18

juist fout

wanneer contact met bloed verwacht wordt, behalve bij een bloedname

Infectiebeleid
19

juist fout

Koorts betekent infectie, geen koorts is dus geen infectie

20

juist fout

De verspreiding van infecties verloopt via contact, dropletinfectie en aerogeen

21

juist fout

Een bewoner die braakt, moet direct Motilium krijgen

22

juist fout

Bij wondroos moet men altijd tweemaal ontsmetten

23

juist fout

Vaccinatie voor de seizoensgriep is belangrijker voor de bewoner dan voor het personeel

24

juist fout

Ik kan niet besmet raken door schurft, want ik draag handschoenen

25

juist fout

Een bewoner die drager is van MRSA in de neus, moet niet geïsoleerd worden

26

juist fout

Een bewoner die drager is van MRSA in de urine, moet op zijn kamer blijven

juist fout

Een bewoner die besmet is met MRSA in de keel, zal men bij voorkeur in het begin van de
verzorgingsronde verzorgen, dan is men nog alert

28

juist fout

Elk prikaccident wordt aangegeven aan de CRA

29

juist fout

Een zwangere zorgverlener moet niet onmiddellijk uit het arbeidsmilieu gehaald worden

30

juist fout

Ieder WZC kan een beroep doen op een arts-hygiënist van een ziekenhuis

27
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Draaiboek infectiebeleid in het WZC: oplossingen enquête voor huisartsen
Algemene hygiëne
1

ja

neen

Als ik op mijn werk kom, doe ik mijn schort met lange mouwen aan

2

ja

neen

Tijdens verzorgende taken draag ik geen ringen. Een trouwring kan wel

3

ja

neen

Tijdens verzorgende taken doe ik mijn gilet/trui uit

4

ja

neen

Een das dragen zonder dasspeld is onhygiënisch

In de volgende situaties was ik mijn handen met water en zeep
5

ja

neen

Bij aanvang van het werk

6

ja

neen

Voor mijn maaltijden (tienuurtje, middageten, tussendoortjes,…)

7

ja

neen

Na mijn maaltijden (tienuurtje, middageten, tussendoortjes,…)

8

ja

neen

Bij zichtbare bevuiling van de handen

9

ja

neen

Na elk toiletmoment

10

ja

neen

Bij het beëindigen van het werk

In de volgende situaties was ik mijn handen met handalcohol
11

ja

neen

Na elk bewonerscontact, niet ervoor

12

ja

neen

Na elk bewonerscontact en ook ervoor

13

ja

neen

Voor iedere bloedname is ontsmetten met handalcohol voldoende

14

ja

neen

Voor een invasieve act, bijvoorbeeld katheter plaatsen, sonde steken,…

15

ja

neen

Na het uitdoen van handschoenen

In de volgende situaties draag ik handschoenen
16

ja

neen

Bij zichtbaar bevuild linnen

17

ja

neen

Wanneer contact met bloed verwacht wordt

18

ja

neen

wanneer contact met bloed verwacht wordt, behalve bij een bloedname

Infectiebeleid
19

juist fout

Koorts betekent infectie, geen koorts is dus geen infectie

20

juist fout

De verspreiding van infecties verloopt via contact, dropletinfectie en aerogeen

21

juist fout

Een bewoner die braakt, moet direct Motilium krijgen

22

juist fout

Bij wondroos moet men altijd tweemaal ontsmetten

23

juist fout

Vaccinatie voor de seizoensgriep is belangrijker voor de bewoner dan voor het personeel

24

juist fout

Ik kan niet besmet raken door schurft, want ik draag handschoenen

25

juist fout

Een bewoner die drager is van MRSA in de neus, moet niet geïsoleerd worden

26

juist fout

Een bewoner die drager is van MRSA in de urine, moet op zijn kamer blijven

juist fout

Een bewoner die besmet is met MRSA in de keel, zal men bij voorkeur in het begin van de
verzorgingsronde verzorgen, dan is men nog alert

28

juist fout

Elk prikaccident wordt aangegeven aan de CRA

29

juist fout

Een zwangere zorgverlener moet niet onmiddellijk uit het arbeidsmilieu gehaald worden

30

juist fout

Ieder WZC kan een beroep doen op een arts-hygiënist van een ziekenhuis

27
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Bijlage 2: Casuïstiek
Casus 1
Salmon Nelly komt na een openbeenfractuur in Lourdes een tijdje naar het kortverblijf om te herstellen
en te revalideren na verwijderen van het gips.
Nu blijkt bij ontslag uit het ziekenhuis dat ze MRSA-drager is in de neus.
Het is een heldere dame die voor het ongeval haar kleinkinderen bijhield.
Buiten de gips heeft deze dame een goede gezondheid en een gezonde eetlust, en ze houdt van
kaarten.
1. Wat zijn de eerste stappen die je onderneemt?

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Vul de steekkaart in.
3. Bedenkingen.

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Individuele steekkaart casus 1:
algemene voorzorgsmaatregelen blijven toepassen!
NAAM :............................................. START:................................. STOP:.....................................

Bijkomende voorzorgsmaatregelen
Besmettelijk materiaal
Eenpersoonskamer
Duur isolatie
Handhygiëne
Masker
Handschoenen
Overschort
Linnen
Afval
Instrumentaria
Bedpan/urinaal/toilet
Eetgerei
Excreta/secreta
Onderhoud
Transport
Bezoek
Einde isolatie
Opmerkingen

IN OVERLEG MET:
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Casus 2
Salmon Nelly komt na een openbeenfractuur, opgelopen in Lourdes, een tijdje naar het kortverblijf
in afwachting van een opname in een WZC.
Nu blijkt bij ontslag uit het ziekenhuis dat ze MRSA in de wonde heeft en dat deze wonde door de
externe fixatie van de breuk dus niet volledig afdekbaar is.
Ze houdt van gezelschap en is een fervente kaartster.
1. Wat zijn de eerste stappen die je onderneemt?

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Vul de steekkaart in.
3. Bedenkingen.

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Individuele steekkaart casus 2:
algemene voorzorgsmaatregelen blijven toepassen!
NAAM :............................................. START:................................. STOP:.....................................

Bijkomende voorzorgsmaatregelen
Besmettelijk materiaal
Eenpersoonskamer
Duur isolatie
Handhygiëne
Masker
Handschoenen
Overschort
Linnen
Afval
Instrumentaria
Bedpan/urinaal/toilet
Eetgerei
Excreta/secreta
Onderhoud
Transport
Bezoek
Einde isolatie
Opmerkingen

IN OVERLEG MET:
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Oplossing casus 1
Hier volstaan algemene voorzorgsmaatregelen. Ook goede hand-, hoest- en nieshygiëne uitleggen
aan de bewoner.
Zie steekkaart ‘Bijzondere voorzorgsmaatregelen: MRSA-drager (neus +/- keel+/- perineum)’
Of maak een individuele steekkaart aan.



Praktische documenten/Indivi-

Zie
Praktische documenten/Powerpointpresentatie WZC,
duele steekkaart: blancoformulier en
Steekkaarten.
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Individuele steekkaart oplossing casus 1:
algemene voorzorgsmaatregelen blijven toepassen!
NAAM :............................................. START:................................. STOP:.....................................

Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA-DRAGER (NEUS +/- KEEL +/- PERINEUM)
Besmettelijk materiaal

= neus- en keelsecreties en huid

Eenpersoonskamer

• neen, ook niet tijdens de decontaminatieperiode

Duur isolatie

= niet van toepassing

Handhygiëne

• basishouding + uitleggen goede hand-, nies- en hoesthygiëne aan de
bewoner

Masker

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Handschoenen

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Overschort

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Linnen
!

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen
tijdens decontaminatieperiode:
- dagelijks bedlinnen verversen
- dagelijks kledij verversen

Afval

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Instrumentaria

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Bedpan/urinaal/toilet

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Eetgerei

• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure
• geen bijkomende voorzorgsmaatregelen

Onderhoud
Transport

• toegelaten
• dienst verwittigen
• transferdocument invullen en meegeven

Bezoek

• toegelaten

Einde isolatie

= niet van toepassing

Opmerkingen

• steeds proberen de bewoner te decontamineren: 2 pogingen
• decontaminatieschema opstellen met screeningsmomenten
- voorkeurplaatsen screenen bij voorkeur met 3 swabs op 1 bodem
- ook kamergenoot screenen en decontamineren indien nodig
• ex-MRSA-drager of chronische MRSA-drager verder opvolgen volgens
algoritme, bijvoorbeeld bij hospitalisatie

IN OVERLEG MET:

7. Materiaal voor navorming | 7.2 Opleidingspakket huisartsen

januari 2012 | 309

Oplossing casus 2
Hier moeten naast de algemene voorzorgsmaatregelen, goede hand-, hoest- en nieshygiëne ook
enkele bijkomende voorzorgsmaatregelen met de bewoner afgesproken worden.
Zie steekkaart ‘MRSA in niet-afdekbare wonde’.
Of maak een individuele steekkaart aan.

Praktische documenten/Individuele steekkaart: blancoformulier enSteekkaarten.

Zie

Denk aan:
• ISOLATIE
• steeds masker, handschoenen en overschort
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Individuele steekkaart oplossing casus 2:
algemene voorzorgsmaatregelen blijven toepassen!
NAAM :............................................. START:................................. STOP:.....................................

Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA IN NIET-AFDEKBARE WONDE (1)
Besmettelijk materiaal

= wondvocht en weefsel in wonde

Eenpersoonskamer

• ja, of cohorteren = MRSA-positieven op één kamer leggen

Duur isolatie

= zolang wonde niet afdekbaar is

Handhygiëne

• basishouding

Masker

• altijd bij het betreden van de kamer

Handschoenen

• altijd bij het betreden van de kamer

Overschort

• altijd bij het betreden van de kamer

Linnen

•
•
•
•
•

dagelijks bedlinnen verversen
dagelijks kledij verversen
linnen en kledij verzamelen op de kamer in een lekvrije linnenzak
zak sluiten op de kamer
direct naar de wasserij (niet op de gang laten staan)

Afval

•
•
•
•

verzamelen in gewone vuilniszak op de kamer
bij voorkeur in vuilnisbak met afgesloten deksel en voetpedaal
zak sluiten op de kamer voor verwijderen
steeds dagelijks verwijderen

Instrumentaria

• verplicht individueel houden
• onmiddellijk ontsmetten na gebruik

Bedpan/urinaal/toilet

• verplicht persoonlijk houden
• normale ontsmettingsprocedure: hygiëneplan WZC

Eetgerei

• als laatste afruimen
• kar of eetgerei direct naar de keuken brengen
• materiaal onmiddellijk in de afwasmachine doen

Excreta/secreta

• verwijderen via sanitaire afvoer en gewone afvalprocedure

Onderhoud

• overschort, handschoenen en masker dragen
• kamer als laatste poetsen
• reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:
MRSA IN NIET-AFDEKBARE WONDE (2)
Transport

•
•
•
•
•

Bezoek

• tot het minimum beperken
• informatiekaart bezoekers invullen en toelichten
- handen ontsmetten na het bezoek voor het verlaten van de kamer
- zwangeren/kinderen: toegelaten
- bezoek van baby’s en mensen met verminderde weerstand afraden
• zich steeds eerst melden aan de verpleging
• deze bewoner als laatste bezoeken en direct naar huis
• kamergenoot blijft op de kamer, bezoekt geen medebewoners en andere
lokalen

Einde isolatie

• aandachtspunten bij eindschoonmaak kamer: hygiëneplan WZC
• matras en hoofdkussen ontsmetten; eventueel vervangen

Opmerkingen

• voorkeurplaatsen screenen en decontamineren heeft geen zin zolang
MRSA in wonde aanwezig is
• zodra wonde genezen is, voorkeurplaatsen screenen na 1 maand en
decontamineren indien nodig
• chronische drager MRSA in wonde verder opvolgen volgens algoritme
bijvoorbeeld bij hospitalisatie

toegelaten
dienst verwittigen
isolatiemaatregelen blijven respecteren
de bewoner draagt masker, overschort (of propere kledij) en handschoenen
voor vervoer hoofd- en voeteinde bed en/of rolstoel ontsmetten en linnen
verversen
• transferdocument invullen en meegeven

IN OVERLEG MET:
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8.
BRONNEN,
NUTTIGE LINKS
EN BIJLAGEN

Bronnen
Het draaiboek infectiebeleid WZC is een bundeling van informatie gegroeid uit de dagelijkse
praktijkervaring van CRA’s regio Waasland, enkele huisartsen, de rusthuiskoepels en experten die
vertrouwd zijn met ziekenhuishygiëne, vaccinatie en epidemiologie van infectieziekten.
• Publicaties Hoge Gezondheidsraad:
- 8349: Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening
- 8279: Aanbevelingen in verband met de infectiebeheersing tijdens de verzorging buiten
verzorgingsinstellingen (december 2008)
- 7848: Aanbevelingen voor sterilisatie (mei 2006)
- 8365: Aanbevelingen voor de beheersing en de preventie van infecties met Clostridium
difficile in acute ziekenhuizen en in WZC’s (mei 2008)
- 8133: Advies van de HGR betreffende de mogelijkheid om gezelschapsdieren toegang te
verlenen tot de verzorgingsinstellingen vermeld in beide resoluties, en over de al dan niet
heilzame effecten ervan op de gezondheid van de patiënten
• Control of communicable diseases manual, David L Heymann, 19th edition
• Burgmeijer R, Hoppenbrouwers K, Bolscher N. Handboek vaccinaties. Deel A en B. Van
Gorcum; 2007
• Berckow R, Fletcher A.J.The Merck Manual (15th ed). Merck & co; 1987
• Infectieziekteklapper. Kind en Gezin; 09/2007
• Schuermans A. Cursus Ziekenhuishygiëne. Acco; 2009
• Verhofstadt K, werkgroep. RVT-formularium 2011. Leidraad bij het rationaal voorschrijven van
geneesmiddelen bij bejaarden
http://www.farmaka.be/home.php?usub=24&nav=2&lang=be_NL
• Gospiz (groep ter opsporing, studie en preventie infecties in de ziekenhuizen).Richtlijnen ter
preventie van overdracht van Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) in woonen zorgcentra. WIV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid), dienst epidemiologie; 2005.
• CDC guidelines for isolation precautions in hospitals, 2007
• CDC guidelines disinfection and sterilization, 2008
• WHO richtlijnen handhygiëne
• MRSA-preventie in rusthuizen. VVI, Ferubel,VVSG, Vlaamse overheid. Politeia; 2007
• Informatie voor artsen: maatregelen om Hepatitis B te vermijden in rusthuizen (Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid – Toezicht Volksgezondheid Infectieziekten
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Nuttige links
• ‘Tuesday seminars’, Afdeling Epidemiologie: http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index.htm
• Achtergrondinformatie: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/I/Infectieziekte_
informatie_voor_professionals
• Advies en aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR): http://www.health.belgium.be/
eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/index.htm
• BAPCOC: http://www.roken-horeca.be/eportal/Myhealth/Care/Properuse/Antibiotics/
BAPCOC/index.htm
• BICS: vroeger Groep ter Opsporing, Studie en Preventie van Infecties in de Ziekenhuizen
(GOSPIZ): http://belgianinfectioncontrolsociety.be
• CDC/HICPAC: http://www.cdc.gov/hai/
• Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB): http://www.zorg-en-gezondheid.be/
draaiboekinfectieziektenCLB/
• Congressen: http://www.wip.nl/congress.htm
• Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: www.favv.be
• Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: www.health.fgov.be
• Griepcommissariaat: www.influenza.be
• Infect Control and Hospital Epidemiology (ICHE): http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/
home.html
• Natural surveillance of infections in hospitals (WIV): http://www.nsih.be/
• Nosobase: http://nosobase.chu-lyon.fr
• Nosobits website: Ziekenhuishygiëne UCL: http://www.md.ucl.ac.be/didac/hosp/intro.htm
• Noso-info: http://www.md.ucl.ac.be/nosoinfo/intro.htm
• Standaardvoorzorgsmaatregelen (Center of Disease Control-CDC): http://www.cdc.gov/
ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Isolation2007.pdf; http://www.cdc.gov/ncezid/dhqp/
• Swiss Noso: http://www.swissnoso.ch/de/swissnoso
• Ventilatie: http://www.md.ucl.ac.be/didac/hosp/intro.htm via Architecture et Hygiène
Hospitalière, Table des matières, ventilation
• Vlaamse Gezondheidsinspectie: http://www.zorg-en-gezondheid.be/Over-ons/Contacteer-ons/
(Vlaamse Gezondheidsinspectie)
• Ziekenhuishygiëne (KULeuven): www.kuleuven.ac.be/ziekenhuishygiene
• Campagne Handhygiëne in WZC (Agentschap Zorg en Gezondheid): www.zorginfecties.be
• Lijst desinfectieproducten: http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/
Chemicalsubstances/Biocids/ListofagreedProducts/index.htm.
• Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg: http://www.vwvj.be
• Alles over vaccinaties: http://www.vacciweb.be/pages/content/?menuId=3&contentId=2
• Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie: http://xn--www-6y6a.vigez.be/
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Bijlagen
Praktische documenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aandachtspunten voor bezoekers
Affiche ‘Griep of geen griep: een prikje maakt het verschil’
Affiche ‘Handhygiëne - basis’
Affiche ‘Handhygiëne - hoe?’
Affiche ‘Handhygiëne - wanneer?’
Affiche ‘Handhygiëne - ontsmetten met handalcohol en reinigen met water en zeep’
Affiche ‘Handhygiëne - reinigen met water en zeep’
Affiche ‘Handschoenen - wanneer?’
Affiche ‘Handschoenen aan en uit’
Affiche ‘Nies- en hoesthygiëne’
Affiche ‘U bent in goede handen’
Algemene richtlijnen bij het vermoeden van een infectie
Algemene voorzorgsmaatregelen bij een infectie
Arbeidsgeneesheer en Externe dienst voor preventie en bescherming: contactgegevens
Bewonersfolder ‘U bent in goede handen’
Bezoekende huisartsen in het WZC: contactgegevens
Bijkomende voorzorgsmaatregelen bij een infectie
Campagnemateriaal handhygiëne 2010-2011
Casuistiek: casus 1 en 2
Coördinerende arts: contactgegevens
CRA’s (coördinerende en raadgevende artsen) uit de regio: contactgegevens
Draaiboek infectiebeleid in het WZC: enquête voor huisartsen + oplossing
Draaiboek infectiebeleid in het WZC: enquête voor personeel + oplossing
Individuele steekkaart: blancoformulier
Infectieziekten: nuttige contactgegevens voor de regio van het WZC
Knipperlichtkaart: aandachtspunten voor bezoek
Lokaal hygiëneplan en infectiebeleid WZC
Melding van infectieziekten: www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten
Powerpoint opleidingspakket WZC
Praktijksituaties 2010 + antwoordformulier 2010
Presentatie voor interne vorming bij de campagne handhygiëne
Specifieke richtlijnen bij het vermoeden van een infectie
Staalafnames voor MRSA
Staand order: acute buikpijn
Staand order: acute vertigo
Staand order: acute verwardheid
Staand order: acuut braken
Staand order: diarree
Staand order: dyspnoe
Staand order: hoofdpijn
Staand order: koorts
Transferdocument: van het woonzorgcentrum naar het ziekenhuis
Transferdocument: van het ziekenhuis naar het woonzorgcentrum
Verwittigingsdiagram bij infectieziekten met besmettingsgevaar
Zakfiche ‘Wanneer en hoe handhygiëne toepassen’
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Nawoord
De herwerkte versie Draaiboek infectiebeleid in het woonzorgcentrum is alvast in zijn eerste
opzet geslaagd. Het heeft de discussie verder op gang gezet tussen de verschillende partners
betrokken bij het infectiebeleid in het woonzorgcentrum (WZC): personeel WZC, huisartsen, CRA’s,
rusthuiskoepels, arbeidsgeneeskundige diensten, ziekenhuishygiënisten en de stuurgroep van de
overheid.
Het infectiebeleid in het woonzorgcentrum blijft immers een zoektocht en een evenwichtsoefening.
Enerzijds is het WZC een thuisvervangende situatie en geen ziekenhuis en anderzijds leeft een
kwetsbare groep samen onder één dak, wat de nodige zorg met zich meebrengt. Daarom is het
belangrijk vertrouwd te geraken met de algemene en de bijkomende maatregelen voor een goed
infectiepreventiebeleid en de verdere verspreiding van infectieziekten te voorkomen zonder het
huiselijke aspect uit het oog te verliezen. Er dient gekeken te worden naar wat haalbaar en nodig
is in de dagelijkse praktijk, met oog voor het prijskaartje en de belasting van het milieu die daaraan
vasthangt.
De steun en enthousiaste reacties vanuit het werkveld zijn de drijfveer geweest om verder te werken
aan dit lokale initiatief van het Waasland. Dit initiatief groeide vanuit een aangevoelde nood in de
dagelijkse praktijk voor meer ondersteuning, transparantie en uniformiteit bij het infectiebeleid in de
woonzorgcentra (WZC).
Hopelijk wordt dit draaiboek meer dan een kaft om de bibliotheekkast te vullen: een echt doe-boek!
En wordt vervolgd…
Dank aan Bieke Claesen, die het draaiboek verder op punt gesteld heeft.
Dank aan Jan De Lepeleire, Roger Haenen, Annette Schuermans, klankborden van de laatste
loodjes
Dank aan Toon Beke, de pc-man
Dank aan het WZC Wissekerke Bazel, die me in heel dit proces gesteund en tijd vrijgegeven heeft
om aan dit project te werken
Dank aan CRAwaas en iedereen die in dit project is blijven geloven
Dank aan de administratie Zorg en Gezondheid en de stuurgroep van dit project
Dank aan mijn gezin
Tessa Van Houtte
CRA WZC Wissekerke

8. Bronnen, nuttige links en bijlagen

januari 2012 | 317

Index
A
Abces (zie zweer) 17, 137, 145, 214, 215
accidenteel bloedcontact 230, 244, 245, 247, 248
adressen 249, 250, 251, 252, 254
afval 41, 53, 103, 105, 108, 236, 280, 283, 298
algoritme 181, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 191,
193, 274, 292, 295, 309, 312

B
bacteriëmie 144, 214
basishouding 21, 100, 103, 107, 129, 130, 132,
133, 134, 135, 139, 141, 145, 146, 148, 151, 152,
153, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169,
170, 172, 173, 175, 177, 181, 182, 183, 185, 186,
188, 189, 190, 192, 195, 197, 200, 203, 205, 208,
209, 211, 212, 215, 216, 292, 294, 309, 311
bedpan 29, 43, 45, 104, 106
beschermende kledij 19, 34, 46, 91, 92, 95, 96, 98,
100, 109, 142, 249, 261, 262, 267, 282
blaasjes op de geslachtsorganen 137, 138, 139
braken 62, 65, 66, 67, 150, 154, 160, 317
bronisolatie 97
buikpijn 62, 65, 68, 69, 317

C
Candidiase (zie schimmelinfectie) 137, 194, 195
Cellulitis (zie flegmone) 137, 144, 145, 146
Clostridium difficile 93, 137, 140, 141, 142, 314
coördinerende en raadgevende arts 5, 83, 84, 85,
89, 101
CRA 5, 16, 47, 61, 70, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 100,
101, 109, 110, 117, 122, 227, 229, 247, 249, 252,
270, 285, 286, 297, 300, 302, 303, 314, 316

D
decontaminatieschema 181, 270, 277, 292, 309
decontamineren 181, 182, 184, 185, 187, 188, 189,
191, 193, 272, 292, 295, 309, 312
diabetespatiënten 50
diarree 62, 65, 70, 71, 92, 98, 128, 129, 130, 131,
140, 141, 142, 267, 317
Difterie 55, 137, 162, 164, 171, 172, 173, 222, 223,
239
duizeligheid 7, 65, 78, 79
dyspnoe 65, 72, 73, 158, 317

E
eetgerei 44, 108, 129, 130, 141, 148, 177, 183,
186, 190, 192, 200, 205, 212, 294, 311

8. Bronnen, nuttige links en bijlagen

Erysipelas (zie wondroos) 137, 144, 207, 208, 209
ESBL 137, 143
ESBL-producerende enterobacteriën 137, 143
externe dienst voor preventie en bescherming 231,
232, 234, 248

F
flegmone 137, 144, 145, 146

G
geelzucht A 137, 147, 148, 149
geelzucht B 137, 150, 151, 152, 153
geelzucht C 137, 154, 155, 156, 157
gezelschapsdieren 261, 277, 314
griep 55, 85, 137, 150, 158, 159, 227, 228, 238, 316

H
handalcohol 19, 20, 21, 23, 24, 29, 31, 33, 36, 40,
42, 44, 46, 51, 93, 105, 106, 107, 141, 262, 263,
264, 265, 266, 270, 280, 281, 283, 285, 286, 299,
302, 303, 316
handen ontsmetten met handalcohol 23, 40, 42, 44,
46, 51, 93, 105, 106, 107, 262, 265, 281, 283,
299
handen wassen met water en zeep 20, 22, 31, 35,
36, 42, 46, 51, 105, 106, 114, 141, 142, 262, 263,
268, 281, 299
handhygiëne 20, 28, 29, 31, 40, 44, 46, 51, 52, 92,
105, 106, 140, 144, 147, 148, 149, 166, 168, 180,
214, 228, 261, 263, 264, 269, 270, 272, 280, 283,
284, 298, 301, 314, 316
Hepatitis A (zie geelzucht A) 137, 147, 148, 149, 224,
240, 242, 256
Hepatitis B (zie geelzucht B) 47, 48, 49, 51, 52, 55,
137, 150, 151, 152, 153, 154, 223, 238, 239, 242,
247, 256, 314
Hepatitis C (zie geelzucht C) 47, 137, 154, 155, 156,
157, 242, 247
Herpes genitalis (zie blaasjes op de geslachtsorganen)
137, 138, 139
Herpes labialis (zie koortsblaasjes) 137, 166, 167
Herpes zoster (zie zona) 137, 204, 210, 211, 212,
213
hersenvliesontsteking 16, 137, 160, 161, 199, 320
hoest 36, 62, 94, 128, 132, 133, 162, 163, 176,
179, 183, 184, 270
Hoge Gezondheidsraad 19, 262, 314, 315
hoofdpijn 65, 74, 75, 158, 160, 221, 317
huidinfectie 128, 134, 135, 136
hygiëne 34, 35, 36, 37, 46, 152, 155, 156, 179,
190, 191, 263, 264, 285, 286, 302, 303

januari 2012 | 318

I
Impetigo (zie krentenbaard) 137, 168, 169, 170, 204
infectie 5, 7, 15, 16, 46, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 83,
84, 85, 87, 89, 97, 100, 101, 103, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 115, 119, 143, 144, 147, 150, 154,
162, 164, 171, 176, 180, 184, 192, 193, 194, 219,
220, 224, 239, 240, 256, 268, 269, 270, 273, 274,
282, 283, 285, 286, 302, 303, 316, 317
infectieziekte 5, 14, 16, 83, 84, 85, 87, 91, 100,
102, 110, 219, 220, 247, 259
Influenza (zie griep) 137, 158, 159, 160, 256, 315
informatiekaart bezoekers 109, 112, 129, 131, 132,
133, 136, 142, 146, 149, 159, 161, 163, 170, 172,
173, 178, 184, 187, 191, 193, 201, 206, 209, 211,
213, 216, 295, 312
instrumentaria 43

K
kappers 52
kinkhoest 98, 137, 162, 163, 164, 171, 222, 223,
239, 320
klem 137, 164, 165, 219, 320, 222, 223, 239
koorts 62, 63, 64, 65, 69, 71, 76, 77, 79, 81, 138,
140, 144, 147, 149, 150, 158, 160, 162, 166, 171,
176, 180, 204, 207, 221, 225, 256, 285, 286, 302,
303, 317
koortsblaasjes 137, 166, 167

261, 263, 264, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 277, 285, 286, 287, 289, 291, 292, 293,
294, 295, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 308, 309,
310, 311, 312, 314, 317

N
niet-steriele handschoenen 25

O
onderhoud 38, 57, 89, 101, 103, 104, 149, 236,
242, 266, 267, 277
ontsmetting 5, 38, 43, 44, 45, 106, 263
opleidingspakket 280, 297, 316
overschort 19, 34, 46, 91, 92, 95, 96, 98, 103, 107,
108, 109, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 139, 141,
142, 146, 148, 149, 152, 156, 170, 173, 177, 178,
179, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192,
197, 198, 203, 205, 206, 209, 211, 212, 213, 216,
236, 262, 267, 268, 282, 294, 295, 311, 312

P
Pediculosis (zie luizen) 137, 174, 175
pedicure 52, 150, 267
Pertussis (zie kinkhoest) 137, 162, 163
prikaccidenten 41, 53, 150, 245, 248
Pullicidae (zie vlooien) 137, 202, 203

kortademigheid 6, 65, 72, 73, 79

R

krentenbaard 137, 168, 169, 170

registratie infecties 115

kroep 137, 171, 172, 173, 222, 223, 239

restrictief antibioticabeleid 14, 55, 268

L
linnen 40, 92, 103, 105, 107, 109, 129, 130, 133,
135, 141, 142, 149, 161, 163, 170, 172, 173, 175,
177, 183, 184, 186, 187, 190, 191, 192, 196, 197,
198, 201, 205, 209, 212, 216, 236, 265, 267, 268,
271, 280, 283, 285, 286, 294, 295, 298, 302, 303,
311, 312
luizen 137, 174, 175, 176

risicobeoordeling 236

S
sanitair 35, 44, 141, 149
Scabiës (zie schurft) 137, 196, 197, 198
schimmelinfectie 137, 194, 195
schurft 92, 137, 196, 197, 198, 267, 283, 285, 286,
302, 303
staalnames 274, 275, 276

M

staande orders 61, 65

manicure 52, 267

stappenplan 84, 85

mazelen 55, 98, 137, 176, 177, 178, 224, 239, 240

steekkaarten 19, 84, 85, 89, 100, 101, 103, 104,
110, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 236, 238, 280, 282, 283, 284, 300

meerlagig masker 94, 95, 96
Meningitis (zie hersenvliesontsteking) 137, 160, 161,
222
moederschapsbescherming 230, 241, 242, 243
Morbilii (zie mazelen) 137, 176, 177, 178
MRSA 7, 93, 101, 115, 119, 120, 121, 123, 134,
136, 137, 143, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 249,

8. Bronnen, nuttige links en bijlagen

januari 2012 | 319

T
Tetanus (zie klem) 137, 162, 164, 165, 171, 219,
222, 223, 238, 239
transferdocument 100, 104, 109, 119, 129, 130,
133, 134, 135, 142, 146, 149, 151, 152, 155, 156,
161, 163, 169, 170, 172, 173, 177, 181, 182, 184,
185, 187, 188, 189, 191, 192, 198, 201, 205, 209,
212, 216, 272, 274, 292, 295, 309, 312
tuberculose 94, 96, 98, 137, 199, 200, 201, 238,
242, 267

U
urinaal 43, 45, 104, 106, 108, 111, 129, 130, 132,
133, 134, 135, 139, 141, 145, 146, 148, 151, 152,
153, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169,
170, 172, 173, 175, 177, 181, 182, 183, 185, 186,
188, 189, 190, 192, 195, 197, 200, 203, 205, 208,
209, 211, 212, 215, 216, 283, 288, 290, 292, 294,
305, 307, 309, 311

V
vaccinatie 19, 49, 55, 102, 104, 109, 147, 149, 150,
151, 152, 160, 162, 164, 176, 178, 204, 217, 218,
219, 220, 221, 223, 224, 226, 239, 240, 283, 314

8. Bronnen, nuttige links en bijlagen

Varicella (zie windpokken) 98, 137, 204, 205, 206,
210, 242
veiligheidsbril 19, 91, 92, 93, 95, 96, 109, 145, 146,
215, 216, 236
vertigo 65, 78, 79, 317
verwardheid 65, 75, 80, 81, 126, 317
verwittigingsdiagram 83, 85, 87, 280, 283, 298
vlooien 137, 202, 203

W
werkkledij 34, 46, 103, 105
windpokken 137, 204, 205, 206, 210, 211, 213, 242
wondroos 137, 204, 207, 208, 209, 285, 286, 302,
303
woordenlijst 100, 101, 102, 103, 104

Z
ziekteverwekkers 7, 14, 19, 25, 94, 101, 103, 107,
221, 263
zona 137, 210, 211, 212, 213, 242
zorgcontact 23, 29, 107, 155, 265
zweer 137, 214, 215, 320

januari 2012 | 320

Eerste druk: 2012

Gepubliceerd door:
Uitgeverij Acco, Blijde Inkomststraat 22, 3000 Leuven, België
E-mail: uitgeverij@acco.be - Website: www.uitgeverijacco.be
Voor Nederland:
Acco Nederland, Westvlietweg 67 F, 2495 AA Den Haag, Nederland
E-mail: info@uitgeverijacco.nl - Website: www.uitgeverijacco.nl
Omslagontwerp: www.frisco-ontwerpbureau.be
© 2012 Het Academisch Centrum Huisartsengeneeskunde (KU Leuven) en het Vlaams Agentschap Zorg
en Gezondheid blijven eigenaar van het draaiboek. Niets uit deze uitgave/van deze Cd-rom mag worden
verveelvoudigd, vertaald en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, elektronische
drager of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Academisch Centrum
Huisartsengeneeskunde (KU Leuven) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Bij gebruik van deze bron, kan er als volgt naar gerefereerd worden:
van Houtte, T., Claesen B., Haenen R., Schuermans A., Beke A., De Lepeleire J. (2012).
Draaiboek infectiebeleid in de Vlaamse woonzorgcentra (WZC). Brussel/Leuven: ACHG-VAZG-ACCO.

D/2012/0543/72

NUR 870

ISBN 978-90-334-8640-1

