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Welkom bij onze eerste nieuwsbrief ziekenhuishygiëne! 
 
Het doel van deze nieuwsbrief  is om kort nieuwe topics in infectiepreventie en –controle in de 

kijker te zetten en om andere belangrijke aspecten binnen ziekenhuishygiëne terug op te fris-

sen. Daarnaast is het een hulpmiddel  in de communicatie naar de afdelingen.  U zal deze brief 

minstens 2 keer per jaar elektronisch ontvangen. Bij vragen of onduidelijkheden mag u altijd 

met ons contact opnemen. 

 
Veel leesplezier! 
Team ziekenhuishygiëne 
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MOSS site Ziekenhuishygiëne 

Infectiepreventie– en controle 

De MOSS site van ZHH, terug te vinden via Adviesraden 

> Ziekenhuishygiëne > Procedures, werd de laatste we-

ken enorm uitgebreid. Nieuw zijn o.a. de desinfectielijst 

van A-Z en materialen A-Z. In de desinfectielijst zijn alle 

ontsmettingsmiddelen (toepassing, contacttijd, bewa-

ring…) die gebruikt worden binnen het Imeldazieken-

huis alfabetisch terug te vinden. Daarnaast is er een 

materialenlijst beschikbaar waarin staat vermeld op 

welke manier ieder voorwerp gereinigd/ontsmet/gesteriliseerd dient te 

worden. Sommige materialen zijn patiëntgebonden (geen hergebruik).  

Neem ook eens een kijkje naar onze TOP 8 Micro-organismen (MO), daar 

vindt u per MO de juiste hygiënekaart terug (gelijktijdig te bestellen met 

de isolatiekar bij VEMA).  Vul de naam van de hygiënekaart in bij 

‘opmerking’.  

 

 

 

 

Wanneer u de kaart vergat te bestellen of een foutieve kaart bestelde, 

print dan via deze weg alsnog de juiste hygiënekaart af. Het is belangrijk 

dat de juiste kaart wordt opgehangen omdat deze de basis vormt voor 

ieder isolatiebeleid. Bijkomende voorzorgsmaatregelen (masker, schort, 

handschoenen) verschillen van MO tot MO, hetzelfde geldt voor instruc-

ties voor de schoonmaak. Binnenkort zal opnieuw een audit plaatsvinden 

om de naleving hiervan na te gaan. Bij een vorige audit (n=47) bleek dat  

slechts in de helft van de gevallen  de juiste hygiënekaart omhoog hing. 

Onder TOP 10 Procedures vindt u enkele belangrijke alledaagse procedu-

res terug. Kijk deze zeker nogmaals grondig na vóór de NIAZ accreditatie. 

Voor alle andere procedures wordt verwezen naar de map ‘procedures’. 

 

Screening van patiënt  op CPE & VRE  

Voorbereiding: Beperk het vervoer tot het 

strikte minimum! Onderzoek/ingreep wordt 

liefst als laatste gepland. Voorzie het bed van 

een zuivere bovenlaag (leg een zuiver laken 

over het bed). Ontsmet het hoofd- en voet-

einde van het bed (product: zie hygiënekaart 

of procedure). Laat de patiënt de handen 

ontsmetten. Afhankelijk van de ingestelde 

bijkomende voorzorgsmaatregelen draagt de 

patiënt een masker. 

Transfer van patiënt in bronisolatie 

Verwittig tijdig de vervoerdienst én ont-

vangende dienst! 

Wie? Patiënt die het voorbije jaar >48u gehos-

pitaliseerd werd  of dialyse gekregen heeft in 

een binnen– of buitenlands ziekenhuis OF 

Patiënt die gekend is met CPE of VRE in de 

voorgeschiedenis. Bij voorgeschiedenis: ver-

wittig ZHH (tel 5505). 

Welke wissers? 2 rectale wissers (roze e-

swab), ga tot in het rectum. 

Tijdens transfer: er wordt  door de zorgver-

strekker geen beschermende kledij gedragen 

behalve handschoenen in geval van een con-

tactisolatie (MRSA, CD…). 

Na transfer: bedmobiel en transportmiddel na 

gebruik reinigen en desinfecteren. 

Onderzoekspersoneel: dragen wel de voorge-

schreven beschermende kledij (masker/

handschoenen/schort…). 



Infectiepreventie en—controle Hot Topics, Editie  1, 11/2016 

...Voor het spoelen van bv. een veneus slot 

je een infuuszak NaCl0,9% 100ml (+ Micro-

Clave®) neemt en de nodige hoeveelheid 

hieruit optrekt (altijd nieuwe steriele spuit 

nemen). Deze infuuszak (+ MicroClave®) 

moet om de 24u vervangen worden. Werk 

aseptisch. Ontsmet de toegangspoort tel-

kens met chloorhexidine 0,5% in alcohol 

70%, contacttijd 30 sec. 

 

...Lakens, moltons, steeklakens, en kussen-

sloop zowel bij bedlegerige patiënten als bij 

patiënten die in contactisolatie liggen dage-

lijks vervangen  dienen te worden, en indien 

zichtbaar bevuild? 

 

...Lakens, moltons, steeklakens, en kussen-

sloop bij niet-bedlegerige patiënten weke-

lijks vervangen  dienen te worden, en indien 

zichtbaar bevuild? 

 

...Dienstkledij dagelijks vervangen dient te 

worden? Vervang ook regelmatig uw vest. 

 

….Beschermende kledij direct na gebruik 

weggegooid moet worden (BV. gele weg-

werpschort)? Niet ophangen aan isolatiekar. 

 

...Er een eenvoudige techniek bestaat om 

handschoenen uit te trekken zonder de 

eigen huid te contamineren? 

...De huid vóór een venapunctie gedesinfec-

teerd wordt met chloorhexidine 0.5% in 

alcohol  70% en met een contacttijd van 

minstens 30 sec? Ontsmet circulair en van 

centraal naar perifeer. 

 

...De fixatie van transurethrale blaaskathe-

ters (t.h.v. bovenbeen) belangrijk is in de 

preventie van urineweginfecties? Tractie 

zorgt ervoor dat MO makkelijker kunnen 

opstijgen. Voorkom via fixatie ook een trau-

matisch effect in de urethra. Gebruik Fixo-

mull om  de blaassonde te fixeren. 

 

Procedures ZHH in de kijker 

Infectiepreventie bij (kleine) chirurgische, 

invasieve ingrepen; puncties en toedienen 

van medicatie. 

Werkinstructie afvalsortering RMA. 

Prikongevallen voorkomen en opvolgen. 

Infectiepreventie intravasculaire katheter-

infecties voorkomen. 

Infectiepreventie bij het behan-

delen van ziekenhuislinnen 

 Er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen besmet en niet-besmet linnen, 

elk gebruikt linnen wordt als potentieel 

besmet beschouwd. 

 Steeds handhygiëne na deponeren 

van vuil linnen in de waszak en vóór 

manipulatie van zuiver linnen. 

 Handhygiëne na het wegbrengen 

van een volle linnenzak. 

 Zichtbaar bevuild linnen wordt onmid-

dellijk vervangen en gedeponeerd in de 

waszak. 

 Draag handschoenen bij linnen dat 

bevuild is met bloed of andere li-

chaamsvochten. Handhygiëne na 

uittrekken handschoenen. 

 Strikte scheiding tussen vuil en zuiver 

linnen. 

 BV. Geen zuiver linnen op deksel 

van waszak/vuilzak leggen. 

 Linnenzakken mogen slechts tot 3/4e 

gevuld zijn (± 10kg), referentie is de 

blauwe lijn. 

 De verpakking wordt pas verwijderd 

wanneer het linnen verbruikt wordt. 

 Zuiver linnen dat meegenomen werd op 

een patiëntenkamer en  niet gebruikt 

werd, niet opnieuw bij proper linnen 

leggen. 

Patiëntenbrochures (MRSA, CD, Noro-

virus, VRE, CPE…) en educatieplannen 

zijn beschikbaar via Ziekenhuishygi-

ëne > Procedures. Nieuwe affiche: 

hand– en hoesthygiëne voor de pati-

ënt. 

Stimuleer goede handhygiëne bij pati-

ënten en bezoekers. 

Patiënteninformatie ZHH 

Binnenkort gaat de handhygiënecam-

pagne weer van start. In het kader hier-

van zullen er handhygiëne audits plaats-

vinden op verschillende afdelingen.  

Wat houdt een goede handhygiëne in? 

 Voldoe aan de basisvereisten. 

 Voer handhygiëne uit volgens de 5 

indicaties voor handhygiëne.  

 Ontsmet/was de handen volgens de 

juiste techniek. 

 Trek handschoenen uit zonder de 

bevuilde buitenkant van de hand-

schoen met blote huid aan te raken. 

 Na het uittrekken van handschoenen 

worden de handen gedesinfecteerd 

(of in sommige gevallen gedesinfec-

teerd en gewassen). 

Voor uitgebreide informatie ga naar 

Ziekenhuishygiëne > Procedures > Hand-

hygiëne. 

Handhygiënecampagne  

Belangrijk : HACCP afdelingskeuken 

De procedure ‘voeding verdelen in de 

afdelingskeuken’ werd uitgebreid. 

Neem deze zeker aandachtig door!  

Zie ook: algemeen verslag HACCP con-

trole sept 2016 + verslag afdeling zelf. 


