
Editie  2, 02/2017 

Welkom bij onze tweede nieuwsbrief! 
 

Allereerst willen we graag iedereen bedanken voor de talrijke inspan-

ningen die geleverd werden in het kader van NIAZ. We zijn enorm tevre-

den over de interactie die heeft plaatsgevonden tussen de afdelingen en 

Team ziekenhuishygiëne.  We zouden dit  zeker graag zo verderzetten!  

 

Suggestie voor een interessant onderwerp in een volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten! 

Veel leesplezier!   

Team ziekenhuishygiëne 

Ziekenhuishygiëne  

Imeldalaan 9                               

2820 Bonheiden                       

Tel: +32 15 50 55 05                                                     

annick.smismans@imelda.be   

johan.frans@imelda.be   

veerle.de.charleroy@imelda.be   

davy.daniels@imelda.be   

 

Dieren in het ziekenhuis 

Infectiepreventie en—controle 

Omwille van veiligheid en hygiëne zijn dieren niet toegelaten in het ziekenhuis. 

Voor assistentiehonden en assistentiehonden in opleiding geldt een uitzonde-

ring in bepaalde gevallen. Er dient vooraf steeds overleg met dienst zieken-

huishygiëne plaats te vinden.  In sommige gevallen kan een huisdier toegela-

ten worden, maar principieel zijn dieren verboden in het ziekenhuis. 

Waarom zijn dieren niet toegelaten binnen een ziekenhuis? 

(Huis)dieren kunnen dragers en overbrengers van pathogene micro-

organismen zijn. Bij besmetting via honden gaat het vooral om Stafylokokken, 

darmbacteriën als Salmonellae en Campylobacter, parasieten en schimmels. 

Vanuit het oogpunt van hygiëne en veiligheid moet elke situatie individueel 

benaderd worden door de dienst ziekenhuishygiëne. 

Zijn assistentiehonden toegelaten? 

Ja, onder bepaalde strenge voorwaarden.  

 De patiënt/bezoeker dient het attest van assistentiehond te tonen op 

vraag.  

 Een patiënt/bezoeker met een assistentiehond in opleiding  moet een 

machtiging van de cel machtiging assistentiehondenscholen kunnen voor-

leggen. Ook hiervoor moet een attest aantoonbaar zijn. 

 De patiënt/bezoeker neemt, indien mogelijk, enkele dagen vooraf contact 

op met dienst ziekenhuishygiëne. Hij/zij meldt zich bij een eerste bezoek 

aan het ziekenhuis aan bij de onthaalbalie in de inkomhal. De dienst zie-

kenhuishygiëne wordt vervolgens verwittigd. De patiënt/bezoeker krijgt 

een bewijs van overleg en goedkeuring van dienst ziekenhuishygiëne. 

 Assistentiehonden of assistentiehonden in opleiding zijn niet toegelaten 

op volgende plaatsen:  

 Intensieve zorgen, medium care en neonatologie.  

 Isolatiekamers en afdelingen/kamers waar immuun gecompro-

mitteerde patiënten verblijven (hemato/oncologie). 

 Ruimtes waar ingrijpende onderzoeken en behandelingen plaats-

vinden zoals op operatiekwartier, bevallingskwartier, IVF, kathete-

risatie, hemodialyse, centrale sterilisatie... 

 Het laboratorium, apotheek  en de keuken  

Uitgebreide informatie vind je terug in de proce-

dure ‘Dieren in het ziekenhuis’. Een informatie-

brochure voor patiënt/bezoeker zal beschikbaar 

zijn op de MOSS site ZHH > infobrochures pati-

ënt/bezoeker.  Later ook op de Imelda website. 

Welke regels gelden er voor de assistentie-

hond binnen het ziekenhuis? 

 Hij draagt een aangepast en herkenbaar 

jasje, harnas of beugel + de eigenaar heeft 

het attest én bewijs van overleg en goed-

keuring van dienst ziekenhuishygiëne op 

zak en kan dit tonen als een Imelda mede-

werker dit vraagt. 

 Hij is altijd aangelijnd en bewaakt. Hij mag 

niet vrij rondlopen. Verplaatsingen gebeu-

ren altijd via de kortste mogelijke route. 

Het uitlaten gebeurt door de patiënt of een 

kennis. 

 Imelda medewerkers zijn niet verplicht om 

in de buurt van de assistentiehond te ko-

men. 

 De begeleider is steeds aansprakelijk voor 

het gedrag van zijn assistentiehond. 

 Bij bezoek aan een tweepersoonskamer is 

goedkeuring vereist van de kamergenoot, 

anders dient een andere ruimte te worden 

gebruikt. 

Welke aandachtspunten zijn er voor  zorgme-

dewerkers in het ziekenhuis? 

 Vermijd contact met dieren. Indien er toch 

contact geweest is: handen wassen en 

nadien ontsmetten. 

 Dieren mogen niet op het bed van de pati-

ënt. Houd de deur van de kamer gesloten. 

 Wijs patiënt/bezoekers op goede handhy-

giëne. 
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…Sterillium® Med binnenkort Sterillium® 

Cassic Pure zal vervangen? Deze handal-

cohol wijkt niet veel af van de Sterillium® 

Classic Pure maar heeft voor een aantal 

micro-organismen een verhoogde wer-

king (vb. tegen Norovirus). De nieuwe 

handalcohol is niet agressiever voor de 

huid dan Sterillium® Classic Pure. Sterilli-

um® Virugard (vnl gebruikt bij patiënten 

met norovirus) zal niet meer besteld kun-

nen worden. 

 

…Er in maart opleidingen infectiepreven-

tie zullen zijn rond MRSA, Clostridium 

difficile en preventie van kathetergerela-

teerde bloedbaaninfecties?  Deze oplei-

dingen bevatten weinig theorie en zijn 

vooral gericht op de praktijk. Vergeet je 

niet in te schrijven!  

 

…Prikbakken best niet op het bed  van de 

patiënt worden gezet? Het bed is één van 

de meest gecontamineerde plaatsen bin-

nen een patiëntenkamer (dit staat los van 

een isolatie of niet). Bij voorkeur wordt de 

prikbak geplaatst op het uitklapbare tafel-

tje van het nachtkastje. Ontsmet het ta-

felblad (bv met Trionic wipe, Umonium 

spray, Bacillol wipe) alvorens de prikbak 

hier neer te zetten.  

 

…Volwassenen hun gezicht gemiddeld 23 

keer per uur aanraken? 44% van deze 

aanrakingen in het gezicht is met slijm-

vliezen: 36% mond, 31% neus, 27% ogen, 

6% combinaties van deze zones. Tijdens 

deze aanrakingen bestaat er een risico 

voor overdracht van micro– organismen 

(MO) zoals MRSA, VRE, CPE, Influenza, 

Norovirus ...bij patiënten die gekend zijn, 

of (nog) niet gekend zijn met deze MO. De 

kans bestaat dan dat je zelf drager wordt 

(bv MRSA in de neus), of  ziek wordt (bv 

Norovirus). Een doorgedreven handhygi-

ëne kan hier een stokje voor steken. 

 

...Patiënten in bronisolatie enkel de ka-

mer mogen verlaten voor een onderzoek 

of behandeling? In alle andere gevallen 

steeds in overleg met ZHH.  

 

 

Recent nieuwe procedures ZHH 

 Infectiepreventie fysio– en ergotherapie 

 Infectiepreventie Norovirus 

 Outbreak management 

 Materialen en instrumenten reinigen, 

ontsmetten en steriliseren 

Handhygiënecampagne: voor-

meting 

Het thema van de handhygi-

ënecampagne 2016-2017 

luidt als volgt: “Allen samen, 

vermijden we zorginfecties”. 

Het accent van deze campagne ligt vooral 

ook op het betrekken van patiënten en 

bezoekers.  Er zullen hiervoor in maart 

posters, deurhangers, en vragenlijsten 

voor patiënten uitgedeeld worden (aan 

inkom, maar ook op de afdelingen zelf).  

De ingevulde vragenlijsten  mogen  

bewaard worden in de verpleegpost. ZHH 

komt deze wekelijks ophalen. De cam-

pagne wordt gevoerd in maart 2017.  

In C2M > alle resultaten > specialisme 

Ziekenhuishygiëne, vind je een opvol-

gingsverslag terug (‘opvolging zhh’) dat 

frequent wordt geüpdatet (MRSA, VRE, 

CPE). Hierin staan de opgestarte isola-

tiemaatregelen, afspraken en eventue-

le aandachtspunten vermeld.  

Opvolging isolaties 

 

Transferdocument ZHH 

Voor patiënten waarbij MRSA, VRE of 

CPE werd vastgesteld en die worden 

getransfereerd naar een andere zorg-

instelling, wordt er standaard een 

transferdocument opgesteld. Zo kun-

nen we andere zorginstellingen op de 

hoogte brengen van de te nemen spe-

cifieke voorzorgen. Verwittig zieken-

huishygiëne (5505) van zodra de ont-

slagdatum van de patiënt gekend is, zo 

dragen we bij aan de continue preven-

tie van overdracht van MO. Dit docu-

ment kan je terugvinden in C2M > alle 

resultaten > specialisme Ziekenhuishy-

giëne > Transferdocument ZHH. 

Medische fiche: infecties 

In C2M > Medische fiche> 

MF_Infecties vind je terug welke infec-

ties/dragerschap een patiënt momen-

teel of in verleden heeft/heeft gehad.  

Influenzavirus 

Het griepseizoen is volop 

aan de gang! Patiënten 

waarbij influenza werd vast-

gesteld worden in druppel-

isolatie verzorgd. Bestel de druppel hy-

giënekaart bij VEMA, en volg de aange-

geven instructies op: draag een mond-

neusmasker en doe aan goede handhy-

giëne om jezelf én ook anderen te be-

schermen (ook als je gevaccineerd 

bent). Draag handschoenen en schort 

afhankelijk van de te verwachte bloot-

stelling. Het is belangrijk dat de (juiste) 

hygiënekaart opgehangen wordt zodat 

schoonmaakpersoneel ook de correcte 

instructies voor onderhoud en bescher-

mende maatregelen kan volgen.   

Indien patiënt tijdelijk nog op tweeper-

soonskamer ligt, sluit ook tussengordijn. 

Probeer zoveel als mogelijk te cohorten. 

Dit gebeurt steeds na overleg met arts. 

 Voor de geïnteresseerden: zie ook 

‘Influenza pandemieplan’ en 

‘Infectiepreventie voorzorgsmaatrege-

len druppel’. 

Verwittig bij een diarree uitbraak op 

de afdeling altijd onmiddellijk dienst 

ZHH.  Wanneer Norovirus bij een pati-

ënt werd vastgesteld, wordt de con-

tact CD hygiënekaart + isolatiekar 

besteld. Handen worden eerst ont-

smet (Sterillium® Med) en daarna 

altijd gewassen! Norovirus uitbraken 

komen zeer frequent voor in zorgin-

stellingen (zoals onlangs verschenen 

in de media, AZ Turnhout). Norovirus 

verspreidt heel snel, draag dus vanuit 

de standaard voorzorgsmaatregelen  

steeds handschoenen bij mogelijk 

contact met lichaamsvochten 

(diarree, braaksel…) en voer een 

doorgedreven handhygiëne uit.  

Finding Noro(virus) 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqZCzqNXQAhUD7xQKHZDBB6IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.planet-science.com%2Fcategories%2Fover-11s%2Fhuman-body%2F2011%2F08%2Fa-super-drug-for-a-super-bug.aspx&psig=A
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Binnenkort zal er bij iedere isolatie die opgestart wordt, naast 

een hygiënekaart + isolatiekar, ook een bijhorende deurhanger 

opgehangen worden (aan deurklink buiten kamer, of klepje 

naast deur). Deze deurhangers zullen altijd op de afdelingen 

worden bewaard (niet via VEMA). Dienst ziekenhuishygiëne zal 

deze aan de afdelingen bezorgen (maart-april). Op de deur-

hangers  zal het volgende vermeld staan: het geschikt product 

om de kamer te reinigen/ontsmetten en instructies omtrent 

de nodige beschermende kledij. Ze zijn bedoeld om de conti-

nuïteit te bewaren (desinfectie/ beschermende kledij) in geval 

van transfer of stopzetting van de isolatie maatregelen. 

 

Deze deurhanger wordt bij transfer voor onderzoek of behan-

deling meegenomen door een medewerker van patiëntenver-

voer zodat de ontvangende dienst ook precies weet welke 

specifieke maatregelen zij moeten nemen. De isolatiekar en de 

hygiënekaart blijven gewoon aan de patiëntenkamer staan. Na 

het onderzoek/behandeling wordt de deurhanger door het 

patiëntenvervoer terug meegenomen naar de  verblijfsafde-

ling. Deze wordt door de medewerker van de vervoerdienst 

terug opgehangen bij de kamerdeur van de patiënt.  

 

Als de isolatie werd stopgezet of de patiënt werd getransfe-

reerd naar een andere afdeling (en de kar -met hygiënekaart- 

staat niet meer aan de kamer), blijft de deurhanger nog han-

gen totdat de kamer zijn eindontsmetting heeft gehad. Het 

schoonmaakpersoneel verwijderd uiteindelijk de deurhanger 

en legt deze terug op zijn plaats in de verpleegpost.  

Hierover zal nog verder gecommuniceerd worden. 

Voorbeeld  bij druppelisolatie: 

Continuïteit bij isolatiemaatregelen 

Tijdens observaties op de verpleegaf-

delingen werd opgemerkt dat de uri-

neopvangzakken, hoewel ze in de 

meeste gevallen correct opgehangen 

worden (via de haakjes aan het bed), 

toch nog de grond raken (met het af-

voerbuisje). Onze urineopvangzakken 

zijn hier eigenlijk op voorzien en heb-

ben een kleine insnede in het midden 

onderaan. Het afvoerbuisje kan hierin 

geschoven worden en raakt vervolgens 

de grond niet meer, ook niet als het 

bed op  de laagste stand staat.  

Urineopvangzakken ophangen 

Umonium neutralis spray 

Umonium neutralis spray is een reiniging-  en ontsmettingsmid-

del dat geschikt is om te gebruiken voor het schoonmaken van 

afdelingskeukenkoelkasten. Deze dienen 1x/maand schoonge-

maakt te worden. Dit product is kleurstofvrij en heeft een neu-

trale geur. Vanaf heden kan dit product besteld worden. Verdere 

informatie over Umonium neutralis is terug te vinden op de 

MOSS site van ZHH > Desinfectiegids A-Z > Umonium neutralis. 

Richtlijn reiniging/desinfectie via VEMA 

Bij bestelling van materialen via VEMA is er 

nu ook een link beschikbaar naar de richtlij-

nen van ziekenhuishygiëne via het 

“Informatie” icoon. Klik het icoon aan en klik 

vervolgens op “Richtlijn ziekenhuishygiëne”, 

je komt dan automatisch uit in de desinfec-

tiegids A-Z  bij het aangeduide materiaal. 

E-learning 

Binnenkort start team ZHH met E-learning. Dit is een digitale 

(online) manier van opleiden, procedures verduidelijken a.d.h.v. 

beelden/geluid. Het is een innovatieve manier om de conti-

nuïteit van infectiepreventie maatregelen te waarborgen. De 

eerste modules zullen over handhygiëne gaan en vallen samen 

met de sensibilisatiefase van de handhygiënecampagne. In een 

later stadium zou dit uitbreid worden naar verschillende the-

ma’s binnen infectiepreventie.  

Voorbeeld bij contact CD isolatie: 


