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Uit de 

Infectiepreventie en—controle 

Duizenden bloedvergiftigingen  met dank aan het 

ziekenhuis  

Elk jaar lopen duizenden Belgen in het ziekenhuis een bloed-

stroominfectie op, die niet zelden dodelijk eindigt. Dit komt 

omdat veel verpleegkundigen en artsen zich niet houden aan 

de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen. De cijfers liegen er 

niet om. Het kwart van de ziekenhuizen die het heel goed 

doen, telt tussen 0 en 4 bloedstroominfecties per 10000 pati-

ëntendagen. Bij het kwart van de klinieken, die het slechtst 

scoren, ligt het aantal boven de tien. (07/05/17) 

Het gaat om  nosocomiale of in het ziekenhuis verwor-

ven bloedstroominfecties  (BSI), een verplichte registra-

tie. In Imelda is de incidentie van BSI lager dan de natio-

nale mediaan,  of hiermee vergelijkbaar voor wat be-

treft de katheter gerelateerde  infecties.  De voornaam-

ste geïsoleerde kiemen zijn E. Coli en Staphylococcus 

epidermidis, gezien urineweginfecties en katheterinfec-

ties, de belangrijkste bron zijn van BSI bij  de gehospita-

liseerde patiënt.  

  nosocomiale bloedstroominfecties (BSI)/10000 patiëntendagen 

Jaar totaal centrale katheter 

  Imelda 
Nationaal  
mediaan 

Imelda 
Nationaal  
mediaan 

2012 7,4 9,6 2,11 1,7 

2013 7,21 8,2 1,98 2,2 

2014 7,22 7,8 2,5 2,4 

2015 4,32 8 1,93 2,2 

2016 6,62  7.8 1,1 1,8 

Recht op antwoord :  

Hygiëneaudits 

Ter verdere preventie van nosocomiale BSI zullen er vanaf  juni in ons ziekenhuis hygiëneaudits starten. Tijdens deze audits zal wor-

den nagegaan in welke mate de richtlijnen worden nageleefd rond katheters en urinair beleid,  maar ook behandeling van linnen, 

handhygiëne, schoonmaak , HACCP, …. zullen aan bod komen. Iedere maand is er één afdeling aan de beurt. De checklists die hier-

voor gebruikt worden, zijn gedigitaliseerd.  

Ook nog dit: Norovirus in AZ Turnhout   ’Opnamestop wordt verlengd’ 

Norovirus, een zeer besmettelijk virus,  met soms moeilijk te controleren outbreaks in ziekenhuizen, is een belangrijke verwekker van 

niet-bacteriële buikgriep. Het treft voornamelijk kinderen en geriatrische patiënten. In Imelda  werden dit jaar hiervoor 27 patiënten 

opgenomen, waarvan 7 infecties nosocomiaal verworven. Naast Norovirus zien we  een significante toename van Rotavirusinfecties, 

zelfs bij volwassenen (n=93 dit jaar, waarvan 24 nosocomiaal)  Start contactvoorzorgen op bij diarree (contact CD kaart), vraag de 

Norovirus PCR aan, automatisch wordt ook Rotavirus gerapporteerd. Uitvoerfrequentie : 2*/week. Aarzel niet om ons te contacteren. 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdsofront.akamaized.net%2Fextra%2Fassets%2Fextra%2Fplus%2F2016%2F201606%2F201606_camera%2Fimages%2Fdestandaard-logo.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.standaard.be%2Fabonnement%2Factie%2Fproefdigitaal%3Futm_s
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdsofront.akamaized.net%2Fextra%2Fassets%2Fextra%2Fplus%2F2016%2F201606%2F201606_camera%2Fimages%2Fdestandaard-logo.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.standaard.be%2Fabonnement%2Factie%2Fproefdigitaal%3Futm_s
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…Het dragen van hand– en polsbraces in 

principe niet toegestaan is in de zorg? 

Zulke braces vormen een belemmering 

voor de uitvoering van een adequate 

handhygiëne. Er  dient vooraf steeds 

overleg plaats te vinden met de arbeids-

geneesheer en dienst ziekenhuishygiëne.  

 

…De kunststof dopjes van hemokultuur 

flessen niet-steriel zijn? Vóór afname dien 

je deze rubbers te ontsmetten met 

chloorhexidine 0,5% in alcohol 70%. Een 

desinfectie van deze ingangspoort is 

noodzakelijk om het aantal gecontami-

neerde hemokulturen terug te dringen.  

 

…Zorgverleners zich best niet neerzetten 

op het bed van een patiënt? Kies bij voor-

keur een stoel. Bijna 1 miljoen huidschil-

fers die levensvatbare MO bevatten, wor-

den dagelijks afgegeven. Een patiënt 

brengt zijn tijd grotendeels in bed door. 

De meeste micro-organismen in de zorg-

omgeving van een patiënt worden terug-

gevonden op het bedlinnen. 

 

…Personen die geïnfecteerd zijn met Ro-

tavirus (veroorzaker gastro-enteritis), 

reeds 2 dagen vóór ze symptomatisch 

zijn, al besmettelijk zijn? Ga er van uit dat 

iedere patiënt potentieel besmet is: con-

creet wil dit zeggen: uitvoeren adequate 

handhygiëne, draag handschoenen bij 

contact met lichaamsvloeistoffen, draag 

masker bij patiënt die braakt.  

 

...Bacillol tissues de Trionic wipes zullen 

vervangen?  Deze zijn o.b.v. alcohol. Con-

tacttijd 30s. 

 

 

 

...Waskommen gereinigd/gedesinfecteerd 

moeten worden met Umonium Master? 

Hexanios is hiervoor niet geschikt : is een 

reiniger en prédesinfectant onvoldoen-

de ontsmettende werking! Respecteer de 

contacttijd van 15 min. Verhouding: 5ml/ 

1L water.  

VAP audit op intensieve zorgen 
In maart-april werd er op  IZ een Ventilator geassocieerde Pneumonie (VAP) audit 

uitgevoerd. In totaal vonden er 51 observaties plaats. Uit de resultaten blijkt dat 

de VAP-onderdelen op de afdeling sterk verankerd zijn. Volgende items werden 

telkens bevraagd: 

 30° hoogstand van de patiënt 

 De afname van Richmond Agitation Sedation Scale 

 Het uitvoeren van het mondtoilet 

 Het uitvoeren van de cuffdruk controle 

 PUD profylaxis wordt toegediend 

 = Maagprotectie 

 DVT profylaxis wordt toegediend 

 = Diepe veneuze trombose profylaxis 

Op elk item scoorde intensieve zorgen 100%. 

Het aantal rotavirus- en norovirusinfecties dat geïmporteerd werd, is hoog. Geïnclu-

deerd in deze grafieken zijn gehospitaliseerde patiënten die symptomatisch waren 

en waarbij rota– en/of norovirus a.d.h.v. staal bevestigd werd. We excludeerden 

ambulante/one day cijfers en zieken bij personeel.  De nosocomiale infecties op 

Verlengde Zorgen waren patiënten afkomstig van Geriatrie 1 of Geriatrie 2. 

Rota– en norovirus: cijfers Imelda 

Pediatrie Ger 1 Ger 2 Ger 3 VZ GK 1 GK 2 GK 4

Import 12 1 2 6 1 1 3 1

Nosoc 0 0 0 6 1 0 0 0
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Pediatrie Ger 1 Ger 2 Ger 3 VZ Neonato GK 1 GK 4 GK5

Import 38 6 6 5 1 0 4 7 1

Nosoc 0 9 5 4 6 1 0 0 0
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“Ons land zit op dit moment helaas in de top van het aantal mazelgevallen”, zegt viroloog 

Marc Van Ranst. In Europa zijn er momenteel verschillende grote uitbraken in Roemenië, 

Italië en Duitsland. Daarnaast zijn er kleinere uitbraken in Frankrijk, Bulgarije, Tsjechië, 

Oostenrijk en sommige regio’s van Oekraïne. Ook in België is er dit jaar een uitbraak ge-

weest met bijna 300 gevallen.  

Tegen mazelen bestaat een vaccin dat sinds 1985 opgenomen is in het basisvaccinatiesche-

ma: vaccinatie gebeurt op 12 maanden, met een herhalingsinenting op de leeftijd van 10 

jaar. Voor de leeftijdsgroep 20-45j wordt aanbevolen de vaccinatiestatus na te gaan, gezien 

niet iedereen van deze cohorte tweemaal gevaccineerd is. Een vaccinatie bestaat uit 2 dosissen van het Mazelen Bof Rubella-vaccin. 

Indien de volwassene slechts één dosis heeft ontvangen, volstaat één extra dosis. Indien men nooit werd gevaccineerd, moeten 2 do-

sissen met een interval van minimum 4 weken worden toegediend. Het vaccin mag niet toegediend worden aan zwangeren. 

Welke symptomen treden er op bij mazelen? 

Rhinitis, conjunctivitis, hoest, hoge koorts, aanwezigheid van koplik vlekjes op het wangslijmvlies, gevolgd door maculo-papulaire 

huiduitslag beginnend in het aangezicht. Meld elk vermoeden van mazelen aan team ziekenhuishygiëne. Dit maakt het mogelijk om 

secundaire gevallen te vermijden door uiterlijk binnen 72u na blootstelling een vaccinatie aan te bieden aan de nauwe contacten die 

niet of onvolledig gevaccineerd zijn. Mazelen is zeer besmettelijk, al vanaf 4 dagen voor het ontstaan van het exantheem. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden? 

Overdracht gebeurt via aerosols de lucht.  Tot 7 dagen na  het uitbreken van het exantheem, blijft de patiënt in isolatie.  

- Standaard voorzorgen + bijkomende voorzorgen (lucht hygiënekaart) 

- Draag een FFP2 (= eendenbek) masker: overdracht via druppels en kleine luchtpartikels 

- Hepafilter plaatsen (Contacteer ZHH op 5505) 

- Doorgedreven handhygiëne  

- Personen die niet in orde zijn met hun vaccinatie betreden de kamer niet. 

Meer info : https://www.zorg-en-gezondheid.be/mazelen      

Mazelenepidemie in België: artikel uit 29/05/2017 

Ebola uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC) 12/5/2017

In het noordoosten van de DRC, in de provincie Bas-Uélé (rode zone), is een ebola-epidemie uitgebroken. 

Sinds 22 april zijn al verschillende doden gevallen. De mortaliteit van ebola ligt gemiddeld op 50%. 

Omdat het een kleine uitbraak gaat in een zeer verafgelegen gebied lijkt het erg onwaarschijnlijk dat deze 

patiënten onopgemerkt in België geraken. Up-to-date informatie via: 

http://www.info-ebola.be/nl/huidige-situatie/ 

Is vaccineren mogelijk?  

Er werd een experimenteel vaccin ontwikkeld, meldde WHO in ‘dec 16. Een studie van 2015 die werd uitgevoerd in Guinea met 11 841 

personen zou een beschermende werking tegen het virus hebben. Aan 5 837 personen die nauw contact gehad hadden met een per-

soon met ebola, werd het vaccin toegediend.  Geen nieuwe ebola gevallen werden vastgesteld in de 10 dagen na deze vaccinatie of 

later. In de controlegroep (die geen vaccinatie kreeg), werden 23 ebolabesmettingen vastgesteld. Momenteel is het vaccin nog niet 

beschikbaar.  

In Imelda: het risicoprofiel van een patiënt wordt bepaald door 3 criteria:  

1) Verblijf in de regio minder dan 21 dagen geleden?  2) Symptomen compatibel met ebola: koorts >38°C axillair of  voorbije 24u 

koorts >38°C en/of minstens één van volgende tekenen: ernstige hoofdpijn, braken, diarree of abdominale pijn, onverklaarbare bloe-

dingen, tekens van multipel orgaanfalen? 3) Blootstellingsfactoren in de anamnese: contact met ebola patiënt of diens lichaamsvloei-

stoffen, gewerkt of opgenomen in een ziekenhuis in de epidemische regio, contact met een overledene in de epidemische regio, fysiek 

contact met of het eten van wilde dieren in de regio? Voor meer informatie: zie protocol infectiepreventie Ebola in ExpressPack. 

 

Infuuszakken (NaCl 0,9%) en infuusleidingen vervangen: wanneer wisselen? 
Indien geen rechtstreekse toevoegingen in de infuuszak: infuuszak mag langer dan 24u blijven hangen. Maximum 48u. 

Indien toevoegingen aan infuuszak: na 24u steeds vervangen. 

Infuusleidingen worden maximaal 96 uur behouden en hierna gewisseld. 

Infuusleidingen gebruikt voor TPN of bloedderivaten: direct wisselen (hele leiding wisselen, inclusief driewegkraantjes).  

—> Heeft jullie afdeling een vaste dag waarop infuusleidingen gewisseld worden? Hoe registreren jullie de dag van wissel? 


