Preventie van
zorginfecties

Bezoekers
De MRK waarvoor de isolatiemaatregelen genomen
worden vormt geen gevaar voor gezonde personen.
Normaal sociaal contact is toegelaten.
Herinner uw bezoek eraan om bij het verlaten van
de kamer de handen te ontsmetten om verdere
verspreiding van de kiem te voorkomen. De
handalcohol bevindt zich aan de deur van de kamer.
Vraag uw bezoekers ook om na u geen andere
patiënten in het ziekenhuis te bezoeken.

(MRSA, ESBL, CPE,...)

MRK bij ontslag
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Bij ontslag uit het ziekenhuis zal de arts of de
verpleegkundige u meedelen welke maatregelen
nog verder moeten getroffen worden. Een
transferdocument wordt meegegeven voor de
huisarts en de thuiszorg.

MRK thuis, wat nu?
Het is niet nodig om thuis dezelfde
voorzorgsmaatregelen te nemen als in het ziekenhuis.
Een goede dagelijkse hygiëne is voldoende maar is
wel belangrijk. Het is aangewezen om de handen
te wassen na elk toiletbezoek, vóór het eten,….
Gebruik van een gewone vloeibare zeep volstaat.
Handdoeken deel je best niet met anderen.
Sociale contacten vormen geen probleem. Vermijd
echter direct lichaamscontact (hand geven, kussen,..)
met ernstig zieke en verzwakte personen.
Het gebruikelijke onderhoud van linnen, vaatwerk,
afval volstaat.
Indien u nog vragen heeft kan u contact opnemen
met uw huisarts of met het team ziekenhuishygiëne
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Voorkomen beter dan genezen
Wat is een zorginfectie?

Omgaan met MRK in het ziekenhuis

Zoals u weet dragen wij allen, of we nu gezond of ziek
zijn, miljoenen kiemen met ons mee in ons lichaam.
Deze kiemen zijn niet schadelijk. Integendeel, ze
horen bij de mens en hebben een nuttige functie.
Darmbacteriën dragen bij tot de vertering van het
voedsel, huidbacteriën beschermen tegen infecties.
In bepaalde omstandigheden echter (bv. bij ziekte of
verzwakking) vallen deze kiemen ons lichaam aan en
veroorzaken ze een ziekte of een infectie. Merendeel
van deze infecties zijn goed behandelbaar met
antibiotica.

In het ziekenhuis bevinden er zich patiënten met
een verminderde weerstand. Deze patiënten zijn
gevoeliger voor infecties. Patiënten die drager
zijn van een MRK, kunnen via overdracht deze
patiënten infecteren. Daarom neemt het ziekenhuis
maatregelen om deze verspreiding te voorkomen.
Preventief worden bepaalde risicogroepen bij
opname gescreend op mogelijks dragerschap van
MRK.

Wat is een multi-resistente kiem (MRK)?
Een MRK is een kiem die ongevoelig (resistent) is
geworden voor meerdere antibiotica. Vaak wordt de
kiem bij toeval ontdekt en heeft de patiënt er geen
last van. In dit geval is de patiënt drager van een
MRK en is antibiotica niet noodzakelijk. Veroorzaakt
deze kiem een infectie dan is antibiotica aangewezen. Voorbeelden van multi-resistente kiemen zijn:
MRSA, ESBL, CPE,.

Patiënt draagt een MRK
Patiënten die drager zijn van een MRK worden
verzorgd in een 1-persoonskamer. Let op: een kiem
dragen betekent niet dat u geïnfecteerd bent. Het
grote gevaar is echter dat de kiem die je draagt overgedragen wordt (o.a. via de handen van de gezondheidswerkers) tot bij een andere patiënt.

Voorzorgen
Zoals voor alle patiënten is ook hier een goede
basishygiëne aangewezen.
• Was regelmatig uw handen met water en zeep of
gebruik de handalcohol op uw kamer;
• Zorg voor een goede algemene hygiëne;
• Gebruik in het ziekenhuis wegwerpzakdoekjes;
• Bedek uw neus en mond tijdens het niezen en was
of ontsmet uw handen nadien;
• Loop nooit op blote voeten door het ziekenhuis.

Op de kamerdeur hangt een hygiënekaart die info
geeft over de te nemen maatregelen bij uw verzorging of bij het betreden van de kamer. Indien nodig
voor onderzoek of behandeling kan de kamer verlaten
worden mits het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen.

Personeel

Regelmatig zullen controle onderzoeken gebeuren
om na te gaan of de voorzorgsmaatregelen verder
moeten toegepast worden.

Bij een MRK-patiënt worden er bijkomende
voorzorgsmaatregelen genomen. In sommige
situaties draagt men een masker, handschoenen
en een beschermende schort. Wees alert dat uw
zorgverlener deze maatregelen toepast.

Uw persoonlijke kledij laat u best wassen op de
hoogst mogelijke temperatuur.

Zorgverleners zijn verplicht om voorzorgsmaatregelen
te nemen om infecties te voorkomen. Zo zullen zij
de handen ontsmetten vóór en na contact met de
patiënt om overdracht van kiemen naar zichzelf of de
andere patiënten te voorkomen.

