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Kunnen micro-

organismen overleven 

in de omgeving?

C. difficile

Staphylococcen

Staphylococcen

VRE

Acinetobacter

Norovirus

Adenovirus

Rotavirus

HIV

PATHOGENEN
AANWEZIGHEID OP 

OPPERVLAKKEN

Overleven van micro-organismen in de 

ziekenhuisomgeving 
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Overleven van micro-organismen op materiaal gebruikt in de zorg

Aanwezigheid van MO op scharen

Embil et al (2002)

78,4% van de scharen was gekoloniseerd

89,4% van de scharen van verpleegkundigen was gekoloniseerd

Er werden 403 verschillende soorten MO gevonden

Embil J. et al., Scissors: a potential source of nosocomial infection. Infect Control Hosp Epidemiol (2002) 23, 147-151.

Graad van besmetting van materiaal op IZ

Russotto et al (2015)

ECG kabels: 20 tot 45% met nosocomiale pathogenen

Stethoscopen: 67 tot 100%
8 tot 14% pathogenen op diafragma

> 20% pathogenen op oorstukjes

Oppervlak ventilatoren: 70,6 tot 100%

Draagbaar radiografisch materiaal: 9 tot 45%

Medische fiches en dossiers: 80 tot 90%

GSM’s: 94,5%

Russotto V et al. Bacterial contamination of inanimate surfaces and equipment in the intensive care unit. J Intensive Care. 2015; 3: 54.

Overleven van micro-organismen op materiaal gebruikt in de zorg
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Microbiële contaminatie op niet-zorgmateriaal

Dore S et al (2016)

189 stalen van toetsenborden, telefoons, deurkrukken, …

Algemene contaminatie = 42,9%

Toiletbril 61,1%

Telefoon 55%

Toetsenbord van persoonlijke computer 51,4%

En dan hebben we ook nog …

Dore S. Microbial contamination of surfaces in the departments of Medicine and Surgery: single center 

prevalence study in Sassari (Italy). Recenti Prog Med. 2016 Jan;107(1):50-4

Kunnen micro-organismen overgedragen 

worden van de patiënt naar de omgeving?
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Screenen van de directe patiëntenomgeving voor pathogenen

Lemmen et al. (2004)

bij 190 patiënten 

45 pten met MRSA of VRE / 136 pten met gram negatieven

Resultaten:

• MRSA of VRE in omgeving: 24,7% positief

• MRGN in omgeving: 4,9%

Lemmen. S. et al., Distribution of multi-resistant gram-negative versus 

gram-positive bacteria in the hospital inanimate environment. 

J Hosp Inf (2004) 56, 191-197.

Overdracht van micro-organismen van de patiënt 
naar de omgeving

Screenen van de directe patiëntenomgeving

Sexton et al. (2006) 

Oppervlaktekweken van bedframe, matras, bedlinnen, nachtkastje, zetel, vensterbank

Luchtkweken

Resultaten:

• Oppervlaktekweken: 53% positief

• Luchtkweken: 28% positief

• Sedimentatieplaten: 40,6% positief

Sexton T. et al., Environmental reservoirs of MRSA in the isolation rooms: 

correlation with patient isolates and implications for the hospital hygiene. 

J Hosp Inf (2006) 62, 187-194.

Overdracht van micro-organismen van de patiënt naar de omgeving
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Kunnen micro-organismen overgedragen 

worden van de omgeving naar de patiënt ?

Retrospectieve studie in 8 ICU’s

Huang et al (2006):

Doel: risico op overdracht in te schatten bij patiënten op een 
kamer waar voordien een patiënt lag met MRSA of VRE

Resultaat: significant hoger risico

Huang SS, Datta R, Platt R. Risk of acquiring antibiotic-resistant bacteria from prior room occupants. Arch 

Intern Med. 2006;166(18):1945–1951.

Bewijzen van overdracht van de omgeving naar de 
patiënt?
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Prospectief onderzoek naar het risico om MDRO te verwerven van vorige 
kamerbewoners

Nseir et al (2011)

Hoogste risico = IZ verworven Pseudomonas aeruginosa

Tweede hoogste risico = Acenetobacter baumannii

conclusie: 

oppervlakken en materialen op IZ zijn zwaar 

gecontamineerd met bacteriën, inclusief multiresistenten

Nseir S, et al. Risk of acquiring multidrug‐resistant Gram‐negative bacilli from prior room occupants in the 

intensive care unit. Clin Microbiol Infect. 2011;17(8):1201–1208.

Bewijzen van overdracht van de omgeving naar de 
patiënt?

Lippmann. Lancet 2014; 14: 271-2

Grootste CPE outbreak in Duitsland

103 patiënten, 41% mortaliteit 

Puntbron: positioneringskussen



10/10/2019

9

Kroniek 
van een uitbraak
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Transmissieroute?
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gemeenschappelijke kinézaal

voormiddag: gebruikt door SP

namiddag: gebruikt door G

Transmissieroute?
In totaal 38 bewezen en mogelijke gevallen

26 patiënten

10 personeelsleden

2 studenten

Reiniging en desinfectie
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Wanneer reinigen, desinfecteren of steriliseren? 

Zorgmaterialen ingedeeld 

volgens classificatie van 

Spaulding

Graad van afdoding van micro-organismen
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Reiniging

Omschrijving
 Verwijderen van zichtbaar vuil en organisch materiaal

 Verwijderen van een groot deel van de micro-organismen

 Graad van afdoding: 1 tot 2 log

Werkwijze

 Mechanisch afwrijven, onderdompelen, borstelen 

 Machinaal (instrumentenwasser, ultrason, bedpanwasser, wasmachine)

 Nadien spoelen én drogen

Desinfectie

Omschrijving
Werkingsspectrum: afdoden van de meeste bacteriën, sommige schimmels en sommige virussen, maar 

geen sporen

Graad van afdoding: vanaf 3 log, gouden standaard: 5 tot 6 log

5-5 norm = reductie van 5 log in 5 minuten

Werkwijze

Eerst reinigen bij zichtbare bevuiling met bloed of andere lichaamsvochten!

Chemische desinfectie door onderdompelen of afwrijven 

Thermische desinfectie = blootstellen gedurende een bepaalde tijd aan hoge temperaturen in 

bedpanspoeler, instrumentenwasser, vaatwas, wasmachine
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VOETTEKST27 /

Desinfectie

Desinfectie
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 Bij zichtbare bevuiling met bloed en lichaamsvochten: eerst reinigen vóór 

desinfectie

 Plaatsen met frequent handcontact dagelijks 

 Draag steeds handschoenen en een schort bij kans op bevuiling

 Controleer de vervaldatum van het product

 Respecteer de concentratie en contacttijd

 Zelfaangemaakte oplossingen zijn beperkt houdbaar! 

Desinfectie

Disposables
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Hulpmiddelen verplaatsingstechnieken
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Functie

Afdeling of dienst

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10  |  B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 07 00

E infectiepreventie@uzgent.be

www.uzgent.be
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