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Doel  
Concrete aanpak bewoner met MDRO 

 

1. Oplossen van casus  

 Draaiboek infectiebeleid = hulpmiddel  

 Bril coördinerend raadgevend arts CRA  

 Huisarts belangrijke schakel 

2. Stappenplan  

 Melding 

 Opvolging 

 Afronding  

 Evaluatie 

3. Steekkaarten symptoom – infectieziekten  
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Historiek 

 

 

 

           2005 MRSA hype        
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2006 

2007  

                2010 CD-rom        

                 

 

 

 

 

 

               

                            2012 

                            kaft + 

                            CD-rom 

 



 

Zoektocht                                  1. Inleiding  p 10 

 Werkinstrument 

 Uniformiteit 

 Tijdwinst 

 Toegankelijk 

 Correcte actuele informatie 

 Voorkomen paniekreactie 

 Communicatiemiddel o.a.steekkaarten 

 

 Kaft met interactieve CD-rom 
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Historiek 
 

 

 

 CRA waasland later ook andere CRA’s 

 Huisartsen 

 Rusthuiskoepels en woonzorgcentra 

 Ziekenhuishygiëne 

 Vaccinatie en epidemiologie  

 Arbeidsgeneeskunde 

 WIV (Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid) 

 Hoge School Gent (opleiding verpleging) 

 Academisch centrum 
huisartsgeneeskunde(KUL) 

 Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

 

verschillende 

invalshoeken 
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Eindelijk van start 2012 ! 

 Doe – kaft + interactieve CD-rom  

 Acco = uitverkocht  

 Idewe 

 

  

 On – line gratis aangeboden www.zorginfecties.be   

 PDF-versie 
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http://www.zorginfecties.be/


MDRO anno 

2017  
 

 Inhoud nog steeds actueel  

 Aanvullingen nodig 

 

UPDATE !? 
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Inhoudstafel = kapstok 

Infectiepreventiebeleid in het WZC 

Woordkeuze  

 Inleiding 

 Algemene Maatregelen 

 Bijkomende Maatregelen 

 Vaccinaties 

 Arbeidsgeneeskunde 

 Aanvullende informatie 

 Materiaal voor navorming 

 Bronnen, links en bijlage            HGR 
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3 – Antibioticaresistentie in woonzorgcentra 

Een ander ‘trio inferno’… ondertussen  famous 4! 

ESBL+ CPE+               VRE MRSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Algemene maatregelen  

 Restrictief antibioticabeleid 

 Algemene voorzorgsmaatregelen 

 Vaccinatie 

 Hygiëneplan WZC 

 Staande orders 

 Verwittigingsdiagram 
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2. 2. Algemene voorzorgsmaatregelen 

 Toepassen 

 Bij alle bewoners  

 Ziek of niet ziek 

 Door alle zorgverstrekkers  

 Ook bezoekende huisartsen ! 
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2.2. Algemene voorzorgsmaatregelen 

 Handhygiëne = hoeksteen 

 Persoonlijke – hoest - nieshygiëne  

 Onderhoud o.a. Productkeuze bij ontsmetting                      

oppervlakten en voorwerpen  

 Prikaccidenten 
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3. Bijkomende maatregelen              p89 … 

3.1. BijkomendeVoorzorgsmaatregelen 

 Discussie  

 Dragen van beschermende kledij 

 

= algemene voorzorgsmaatregel 
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3. Bijkomende maatregelen 
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Casus MDRO 

 88 j man  

 Beginnende dementie, Diabetes type 2, cardiovasculair belast, hypertenise 

 Begin juli opname ZH voor sepsis vermoeden cholangitis R) IV Tazocin (reeds 5 
d amoxyclav ineens terug rilkoorts) 

 1 maand later zweten +++ geen koorts hyperglycemie: heropname acute 
cholecystitis opnieuw R) Tazocin IV 

 Bij opname CPE drager: isolatie + beschermende kledij + handhygiëne 

 Uiteindelijk switch naar ander antibiotica IV + flagyl 

 Ontslag naar het WZC  

 Vrij NM Telefoon hoofdverplk  aan CRA: ontslagbrief specialist is niet 
meegegeven maar  verpleegblad in fluo aangeduid CPE – drager 

 Niet op voorhand gesignaleerd aan het WZC  
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2. Algemene maatregelen  

2. 6. verwittigingsdiagram                 p 83 - 87  

Verwittigingsdiagram bij infectieziekten met besmettingsgevaar 

 

Hoofdverpleegkundige       Dagelijks verantwoordelijke 

 

Huisarts    Coördinerend en Raadgevend arts 

     

     

     

 

Toezicht  

volksgezondheid           Huisartsen   Arbeidsgeneesheer 

 

 

 

Personeel 

            

 

Bewoners 

 

            

 

Provincie: ……………………………. 

Wacht: 02/512.93.89 

FAVV: …………………………………… 

Bezoekende huisartsen: 

………………………………………… 

…………………………………………

. 

Dr: ……………………………………………… 

Tel: ...………………………………………….. 

E-mail: ...……………………………………… 

CRA: …………………………………….. 

Tel: ………………………………………. 

E-mail: ………………………………….. 
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STAP 1 = melding 

 

 Hoofdverpleegkundige en/of huisarts  

 verwittigt CRA 

 

 Volstaan algemene voorzorgsmaatregelen? 
Steeds overlopen en aandacht op vestigen 

     = nee 

 Bijkomende voorzorgsmaatregelen afspreken? 

Steekkaart opstellen 

= ja 

 
MDRO WZC anno 2017  



15/09/2017 

STAP 1 = melding 

 Hoofdverpleegkundige verwittigt dagelijkse 
verantwoordelijke 

 Privacy? 

 Checken aangifteplicht  

 verwittig Toezicht Volksgezondheid 

= niet nodig  

   behalve bij vermoeden epidemie 

   = meer dan 2 gevallen 
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15/09/2017 

 

Welke steekkaart? overzicht 

Symptoom 
 Diarree 

 Hoest 

 Huidinfectie 

 Infectieziekten 
 Flash info ziekten 

 Bijkomende  

    voorzorgsmaatregelen 
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3 – Antibioticaresistentie in woonzorgcentra 

Een ander ‘trio inferno’… ondertussen  famous 4! 

ESBL+ CPE+               VRE MRSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MDRO anno 

2017 

 

 

 

 Infectieziekte  

 ziektekiem bekend  

  MDRO 

 

 6. aanvullende info 

 6.3 Veelgestelde vragen  

 

AANVULLING 
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Achtergrondinfo  

ziekte  

 
Flash info 
voorontwerp 
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Opmerking  

 CPE dragers kunnen niet gedekoloniseerd worden in tegenstelling tot 

MRSA dragers daarom:                                                                                                                 

- geen systematische screening                                                                                  

- steeds de algemene voorzorgsmaatregelen strikt toepassen                          

- enkele bijkomende voorzorgsmaatregelen bij gekende dragers 
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MDRO anno 

2017 

 

Consensus HGR okt 2017  !? 
 

 Screening MDRO 

  actief zoeken of niet? 

 NU niet systematisch 

 Methode  

 Rectale wisser  

 Stoelgangsstaal 

  Algoritme voorstel 

 Bij opname/1 week na laatste screening   

 1 week  

 1 maand +/- chronische  drager  

 

AANVULLING 
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15/09/20
17 

3. BVM 

Aanmaak  
Individuele steekkaart 

 Snel info uitwisselen 

 Verzorgend team 

 Onderhoud  

 Keuken 

 Transport 

 Bezoek 

 Algemene  

    Voorzorgsmaatregelen 

    Blijven toepassen ! 

 

 

 

Individuele steekkaart: algemene voorzorgsmaatregelen blijven toepassen! 

 

 

 

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:  

NAAM:  START:  STOP:  
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                                                    p105 -106 
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15/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAAM: Mister X 

 

 

 

 

 

 

 

 

START: 16/06/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP:  

Individuele steekkaart: algemene voorzorgsmaatregelen blijven toepassen! 

  

 

 

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: CPE – drager   

 

 

Besmettelijk materiaal 

=  afhankelijk plaats waar CPE werd vastgesteld 

=  meestal stoelgang  

=  voorwerpen, voedsel en handen met stoelgang bevuild 

voorwerpen of handen met stoelgang bevuild, eventueel 

onzichtbare sporen 

Eenpersoonskamer 

•  ja 

•  bij voorkeur met eigen toilet en douche  

!  zo niet als laatste in douche- of badplanning inplannen  

! daarna normale reinigings-  en ontsmettingsprocedure  

 

Duur isolatie •  niet van toepassing = geen isolatie   
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:  

CPE – drager  (vervolg) 

Handhygiëne 
•  basishouding + uitleggen goede hand-, nies- en 

hoesthygiëne aan de bewoner 

Masker •  neen 

Handschoenen •  enkel bij zorgcontacten 

Overschort •  enkel bij zorgcontacten 
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MDRO anno 

2017 

 

 

 

 

 

 Overschort  

 welke type ? 

 Wanneer welke type ? 

AANVULLING 
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:  

CPE – drager  (vervolg) 

Linnen 

•  bij verschonen lakens en kleding:  

                   steeds handschoenen + overschort aan 

 

 

Afval •  geen bijkomende voorzorgsmaatregelen 
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:  

CPE - drager  (vervolg) 

Instrumentaria 

•  verplicht individueel houden (inclusief stethoscoop, 

thermometer,…) 

 

•  onmiddellijk ontsmetten na gebruik:  
zie hygiëneplan WZC 

Bedpan/urinaal/toilet 

•  verplicht persoonlijk houden 

 

•  normale ontsmettingsprocedure 

 

•  steeds doorspoelen met gesloten deksel! 
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:  

CPE  (vervolg) 

Eetgerei 
•  geen bijkomende voorzorgsmaatregelen 

 

Excreta/secreta 
•  verwijderen via sanitaire afvoer en gewone 

afvalprocedure 
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:  

CPE - drager  (vervolg) 

Onderhoud 

•  overschort en handschoenen dragen 

 

•  kamer als laatste poetsen 

 

•  reinigen en ontsmetten: hygiëneplan WZC 
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Knipperlichtkaart      3.2.1. werken met de steekkaarten p113 
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Aandachtspunten voor bezoekers  
3.2.1. werken met de steekkaarten p113 
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:  

CPE  (vervolg) 

Transport 

•  toegelaten 

•  dienst telefonisch verwittigen, bij voorkeur onderzoek 

of ingreep als laatste plannen 

•  bewoner draagt propere kledij; proper steeklaken 

•  voor vervoer hoofd-  en  voeteinde bed  en/of  

rolstoel  ontsmetten  en  linnen verversen 

•  transferdocument invullen en meegeven 
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:  

CPE  (vervolg) 

Bezoek 

•  toegelaten 

 

•  informatiekaart bezoekers invullen en toelichten: 

- ontsmetten handen na het bezoek voor het 

verlaten van de kamer 

 

! Niet het toilet van bewoner gebruiken 
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:  

CPE – drager   (vervolg) 

Einde isolatie •  niet van toepassing 
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Bijkomende voorzorgsmaatregelen:  
CPE – drager   (vervolg) 

 CRA restrictief antibiotica beleid 

              ! opvolgen = 1 labo  

 

Opmerkingen 

! alleen screenen bij  epidemie (minimum 3 CPE’s op 1 afdeling)   

stoelgangkweek of rectale wisser afnemen ook bij toename ESBL  

 

!  bij opname in het WZC van gekende drager van CPE  

Screeningsfrequentie? 

 

!     bij diarree extra bijkomende voorzorgsmaatregelen (zie symptoom 
steekkaart diarree) 

IN OVERLEG MET:  
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MDRO anno 

2017  

 

 AANVULLING 
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Steekkaarten MDRO: plaats            p179 

                                      spreidingsrisico !  
 Darm: MDRO  (CPE, ESBL, VRE)     

 Neus keel perineum: MRSA     

 Sputum                              

 Zonder Productieve hoest 

 Acute opstoot productieve hoest ! 

 Urine  

 Continent en blaassonde 

 Incontinentie  

 Incontinentie en gebrekkige hygiëne ! 

 Wonde 

 Afdekbaar 

 Niet afdekbaar en gebrekkige hygiëne ! 

 Algemeen: infectie ! 

     !!!! = ISOLATIE en BESCHERMENDE KLEDIJ 
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STAP 2 = opvolging 

 Hoofdverpleegkundige volgt het goed toepassen van de 
maatregelen op 

 

 Nieuwe gevallen worden aan de CRA gemeld 

 

 Bij vermoeden epidemie …meldingsplicht infectieziekte  

 CRA verwittigt Toezicht volksgezondheid  

 Outbreak Support Team (OST) 

 

 Bijkomende maatregelen bijsturen? 
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STAP 3 = afronden 

 Besmettingsgevaar geweken 

 Opheffen bijkomende maatregelen 

 Meedelen: 

 Dagelijkse verantwoordelijke 

 Verplegend personeel 

 Onderhoud 

 Ander personeel WZC  
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STAP 4 = evaluatie 

 Aanpak 

 Doorspelen info 

 Implementeren genomen maatregelen  

 

 Vlot verlopen? 

 

 Bijsturen naar de toekomst! 
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MDRO anno 

2017 

Nieuwe Campagne 

Nuttig  
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Doe de test …  
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Handhygiëne 



MDRO anno 2017  
update !? 

 

 Discussie 

 HGR MDRO in ZH haalbare consensus aanpak in WZC 

 meer ondersteuning, transparantie, uniformiteit 

 

 Zoektocht middelen  

 Update draaiboek infectiebeleid MDRO 2017 

 Interactieve Website 
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Wordt vervolgd … 
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