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In deze folder vindt u meer informatie over een aantal regels over infectiepreventie binnen het
ziekenhuis. Als u naar het ziekenhuis moet, dan kunt u in deze folder lezen wat er van u verwacht
wordt en waar u zich aan moet houden.

Zoeken naar bacteriën
Nederland heeft een search en destroy beleid als het gaat om resistente bacteriën. Patiënten in het
ziekenhuis hebben een verminderde weerstand en moeten worden beschermd tegen resistente
bacteriën (BRMO en MRSA) en virussen. Het ziekenhuis zoekt actief naar resistente bacteriën bij
patiënten die voldoen aan bepaalde risicocategorieën. Een van die risico’s is het verblijven in een
asielzoekerscentrum (KOA/AZC). Als u als patiënt naar het ziekenhuis komt, moet u daarom antwoord
geven op de vraag of u in een asielzoekerscentrum woont of gewoond heeft in de afgelopen twee
maanden.
Moet u ook worden opgenomen, dan moeten er kweken bij u worden afgenomen. Het is ook in uw
belang om te weten of u een resistente bacterie bij zich draagt als u behandeld moet worden.
De kweek bestaat uit 3 kweekstokjes en wordt afgenomen op 3 plaatsen. Een stokje voor de keel, een
voor de neus en een voor de anus. Deze kunnen worden afgenomen in alle privacy.
De uitslag van de kweek is na drie tot vijf werkdagen bekend en is twee maanden geldig.
Bent u zwanger, dan worden er altijd bij uw eerste ziekenhuisbezoek en in week 32 van de
zwangerschap kweken afgenomen. Wordt u tijdens uw zwangerschap opgenomen, dan wordt er ook
een kweek afgenomen.

Isolatie
Wordt u opgenomen in het ziekenhuis, dan willen we graag weten of u een resistente bacterie bij u
draagt. Dat is nodig om u en andere patiënten goed te kunnen behandelen. U wordt in contactisolatie
opgenomen en er wordt een kweek (keel-, neus-, rectaal) afgenomen. In isolatie liggen betekent dat u
op een eenpersoonskamer ligt en dat de zorgmedewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen als ze u verzorgen. U mag de kamer niet verlaten en maakt alleen gebruik van het toilet op uw
kamer.

Het eerste deel van de kweek, de kweek op MRSA, is na 3 uur bekend. MRSA is een huidbacterie die
het bestrijden van een infectie nadelig kan beïnvloeden. Als u niet besmet bent met de MRSA bacterie,
dan verandert er verder niets. Bent u wel besmet met de MRSA, dan wordt u overgeplaatst naar een
kamer waar u in strikte isolatie komt te liggen. Ook hier gelden weer beschermende maatregelen voor
het zorgpersoneel. U mag de kamer niet verlaten en de deur van de kamer is dicht.
Het tweede deel van de kweek is pas na 5 dagen bekend en is er voor om te kijken of u bijzonder
resistente bacteriën bij u draagt die een risico voor de gezondheid kunnen vormen voor u en andere
kwetsbare patiënten. Het is belangrijk om dit te weten zodat het risico op een infectie verminderd
wordt en u de juiste behandeling krijgt. Totdat de uitslag bekend is blijft u in contactisolatie liggen.
Draagt u de bacterie niet bij u, dan wordt de isolatie opgeheven en kan het zijn dat u verplaatst wordt
naar een andere (meerpersoons)kamer. Draagt u de bacterie wel bij u, dan blijft u in isolatie liggen tot
het eind van uw opname.

Bezoek
U kunt tijdens uw opname in het ziekenhuis natuurlijk bezoek ontvangen. Vraagt u aan de
verpleegafdeling wanneer de bezoektijden zijn. Ligt u nog in isolatie, dan vragen we uw bezoek om de
handen te desinfecteren als ze weer weg gaan en meteen na het bezoek naar huis te gaan. Ze mogen
geen andere patiënten bezoeken in het ziekenhuis en geen zelfgemaakt eten meenemen.

Hoe kunt u ons nog helpen?
We begrijpen dat een ziekenhuisopname in een vreemd land extra ingrijpend en onaangenaam is. Als
er iets niet duidelijk is, geef dat dan altijd aan. Op het gebied van infectiepreventie vragen we u:








Was en/of desinfecteer uw handen regelmatig.
Kom niet met uw handen aan wonden, infusen en katheters.
Ook voor uw eigen gezondheid en thuissituatie: volg de maatregelen zoals ze in deze folder
staan goed op.
Plak wondjes af als u deze heeft.
Als bezoeker kunt u ook infecties veroorzaken. Bijvoorbeeld als u verkouden bent, buikgriep of
een ontsteking heeft. Overlegt u in deze gevallen met de verpleegkundige of het verstandig is
om op bezoek te komen.
Hoest, nies of snuit met afgewend gezicht. De mond en neus afdekken met een papieren
zakdoekje en deze na gebruik weggooien. Na het hoesten, niezen en snuiten de handen
wassen.
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