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Ziekenhuisinfecties
Grootte van het probleem

• Europese prevalentiestudie
(okt.-dec. 2011, 54 Belgische ziekenhuizen):
• 7,2% van de patiënten geïnfecteerd;
• meest voorkomende nosocomiale infectietypes:

• Pneumonie + andere infecties van de lage luchtwegen 
(26%) 

• urineweginfecties (18%)
• Postoperatieve wondinfecties (16%)
• Bloedstroominfecties (13%)
• gastrointestinale infecties (8%)

Ziekenhuisinfecties
Grootte van het probleem



Zoneprocedure



Clean air suits (omlooppakken) en 
operatielinnen
• Conform Europese norm 

13795 wat betreft: 



Steriel afdekmateriaal 

• Conform de Europese norm EN 13795

http://www.prosafeproducts.com/catalogue/patientdrapes.html



(Hoborn, 1999)



(Hoborn, 1999)



Beschermende overjas bij het verlaten van het OK?



Beschermende overjas bij het verlaten van het OK?

•WIP: niet toegestaan om in operatiekleding 
buiten het OK te komen, tenzij met 
beschermende jas gedurende max. 30 min

•CDC: geen aanbevelingen

•HIS: onvoldoende evidentie om een 
beschermende jas te dragen, tenzij in verband 
met locale disicipline en esthetiek



Luchtbeheersing



Luchtbeheersing

Beperken van:
-Aantal deurbewegingen
-Aantal aanwezige personen

• Aantal luchtwisselingen 
per uur: 15 tot 20

• HEPA-filters
• Drukgradiënt tussen 

operatiezaal en zones 
daarrond



Luchtkwaliteit

• Relatie tussen contaminatie OK-lucht en 
percentage wondinfecties

Naar Lidwell, 1983 in Swiss-Noso 1996



•>500 cases

•Cardiac surgery (n = 188

•Ophthalmic surgery (n > 90)

•Dental surgery (n = 100)

•Wound infection (n = 22)

•Bronchial infections (n = 30)

•Orthopedic surgery (n = 42)

•Vascular prosthetic surgery (n = 22)

•Neurosurgery (n = 25)

•Source presumed to be airborne infection





Aspergillose

• Verspreiding van schimmels (Aspergillus) tijdens 
afbraakwerken

• Gevaar voor personen met verminderde afweer: 
inademing van besmette lucht kan leiden tot 
longinfecties

• Geen gevaar voor gezonde personen  



Aspergillose (2)

Schimmels zijn microscopisch 

kleine paddestoelen (er bestaan 

meer dan 100.000 soorten)

Bv. zwarte schimmelvorming op 

muur ten gevolge van 

condensatie

http://www.sdservices.be/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FAspergilus_Niger.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=328de564929118d7ab18f8f74c6bcc33


Aspergillose (3)

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biotech/galerie/champignons/tableau/aspniger5.gif
http://www.botany.utoronto.ca/ResearchLabs/MallochLab/Malloch/Moulds/Aspergillus.html


Maatregelen om verspreiding van schimmels te 
voorkomen 

• TD informeert de afdeling van geplande werken
• Hoofdverpleegkundige van de afdelingen waar werken 

gepland zijn en de dienst ziekenhuishygiëne, 2 dagen op 
voorhand op de hoogte brengen van de timing en de aard 
van de werken

• Compartimenteren
• Deuren van ruimten gesloten houden waar gewerkt wordt

• Zo nodig zones met plastic wanden (randen met tape 
afplakken) of gyproc wanden afsluiten van andere zones 
van het ziekenhuis 







Maatregelen om verspreiding van schimmels te 
voorkomen (2) 

• Verkeer tussen de bouwplaats en 
patiëntengedeelte verhinderen.
• Alternatieve routes voor patiëntentransport 

voorzien: zo nodig gangen afsluiten mits duidelijke 
signalisatie voor alternatieve routes



Maatregelen om verspreiding van schimmels te 
voorkomen (3) 

• Verwijderen van afbraakmateriaal:
• via andere routes dan de patiëntenverkeersstroom

• eventueel gebruik van een stortkoker









Maatregelen om verspreiding van schimmels te 
voorkomen (4) 

• Onderdruk creëren op de bouwplaats

• Verspreiding van stof aan de werfzone beperken door:
• leggen van matten

• afspraken maken met schoonmaakploeg qua timing en 
frequentie van schoonmaak 

• Bij grote stofvorming wordt het ventilatiesysteem 
afgesloten en afgedicht.

• Mobiele toestellen om de lucht te zuiveren in de 
aangrenzende zones



Voorzorgen bij verbouwingen

• Plakmat: NIET oprollen of verwijderen 

• Transport: alternatieve route bij verbouwingen/werken

• Luchtfilter: NIET afzetten





Persoonlijke hygiëne



De huid als bron van bacteriën

Beïnvloedende factoren:
•geslacht
•menopauze
•douches
•gebruik lotions



De huid als bron van bacteriën

Geslacht, menopauze en lotions:
• mannen scheiden 5 tot 7x meer huidpartikels met bacteriën 

af dan vrouwen
• verschil tussen man en vrouw verdwijnt na menopauze 

vrouw en wanneer mannen starten met gebruik van 
bodylotion t.h.v. de regio waar ondergoed wordt gedragen.

Conclusie: vraag als patiënt altijd naar een jonge vrouwelijke 
chirurg ! 



De huid als bron van bacteriën (4)

Afscheiding van huidpartikels verhoogt door het 
nemen van een bad of douche.
Ongeveer een uur na bad/douche: afscheiding = x100.

Conclusie: het operatieteam neemt best een douche 
na het OK-programma.



Epidemiologie

8 outbreaks van postoperatieve wondinfecties door dragerschap met groep A β-
hemolytische streptokokken (Streptococcus pyogenes) door verpleegkundigen 
en artsen:

7 ten gevolge van drager t.h.v. anus/vagina
1 ten gevolge van drager in nasopharynx

1 outbreak ten gevolge van psoriasis op de schedelhuid (OK-technieker zonder 
direct patiëntencontact) 

Conclusie: bovenste luchtwegen geen belangrijk reservoir van micro-organismen 
die infecties van de bovenste luchtwegen veroorzaken.
Hypothese van airborne transmissie van β-hemolytische streptokokken tijdens 
operatie vooral door anale/vaginale dragers.



Maskers

Bewegende maskers verhogen significant de hoeveelheid afgescheiden 
huidpartikels in de omgeving

Effect van een bewegend masker:
Significant meer afscheiding van huidpartikels bij mannen met baarden (p = 0.03) en vrouwen (p =0.03) 
versus gladgeschoren mannen
Zonder bewegend masker:
Significant meer afscheiding van bacteriën door mannen met baarden dan gladgeschoren mannen (p = 
0.01) of vrouwen (p = 0.001). 

Conclusie: Beweging van het masker moet vermeden worden (vooral door vrouwen en mannen met 
baarden). Mannen met baarden kunnen ook overwegen om hun baard te verwijderen.

(McLure, 2000)



Outbreak van powi’s met MRSA door een 
gezondheidswerker met chronische sinusitis

Outbreak van postoperatieve wondinfecties  met MRSA bij 7 
patienten.
Vermoedelijk opgelopen in de operatiezaal met als bron een 
gezondheidswerker (GHW) met chronische sinusitis:

-Slecht gebruik van masker
-slechte handhygiëne
-niet respecteren van de operatiezone

Einde outbreak viel samen met vertrek de GHW.

(Faibis, 2005)



Handen

Beschadigde huid
• kolonisatie met Staphylococcus aureus bij 20 % van de VK 

versus 0% bij onbeschadigde huid
• 2x meer Gram-negatieve bacteriën, enterokokken en 

Candida (Larson, 1998)
• Contactdermatitis t.g.v. frequent en foutief gebruik van 

handschoenen (latex, poeder, vochtige handen) 
(Brehler, 1997)

Conclusie: dagelijkse huidverzorging en voorzichtig 
gebruik van handschoenen



Outbreak van sternale wondinfecties

• 8,6% (16/185) sternale powi met Pseudomonas aeruginosa
• 7 mediastinitis

• 5 diepe sternale wondinfecties

• 2 oppervlakkige sternale wondinfecties

• 1 endocarditis

• 1 sepsis

• Bron: 1 scrub-nurse met ernstige onycholysis en onychomycosis van vingernagel
Cultuur van vingernagel + multiple cosmetische producten thuis waren positief 
met dezelfde stam van Pseudomonas aeruginosa

• Transmissie ondanks correct gebruik van handschoenen

(McNeil, 2001)



Handen

Zelfinoculatie via de neus

• S. aureus op de handen werd bij 16,7% bij mannelijke en bij 9,6% van 
de vrouwelijke gezondheidswerkers gevonden

• 50% van de gezondheidswerkers met S. aureus op de handen hadden 
dezelfde stam in de neus

(Tammelin, 2003)

Conclusie: vraag als patiënt naar een vrouwelijke chirurg of een 
mannelijke chirurg die niet in zijn neus peutert en/of een goede 
handhygiëne toepast



Multiple perforaties aan de basis van de ringvinger bij 
chirurgen die een trouwring droegen gedurende orthopedische 
chirurgie (totale heup- of knieprothese)

(Nicolai, 1997)



Postoperatieve outbreak met Serratia marcescens

• 1994, California hospital : in één maand 7 patiënten na 
cardiovasculaire chirurgie ontwikkelen een infectie met Serratia 
marcescens. Eén patiënt overlijdt.

• Omgevingskweken in het ziekenhuis en van handen zijn negatief. 

• Volgende maand: patiënt die contact heeft gehad instrumentiste A 
(met kunstnagels) wordt geïnfecteerd met de outbreak-stam.

• Kweken bij de verpleegkundige thuis tonen de stam aan in een pot 
met exfoliante crème. Verwijdering van de crème resulteerde in het 
einde van de outbreak.

• Kunstnagels kunnen de transmissie van Serratia marcescens
vergemakkelijken.

(Passaro, 1997)



Outbreak van osteomyelitis en discitis met 
Candida albicans na laminectomie

• Drie laminectomie-patiënten met postoperatief 
discitis met Candida albicans

• Epidemiologisch gelinkt met OK-technieker met 
kunstnagels die verantwoordelijk was voor het 
prepareren (kneden) van de bone-wax 

(Parry, 2001)



•Preoperatieve handhygiëne

• Basishouding: korte schone nagels vrij van 
nagellak of kunstnagels. Geen juwelen.
• Ontsmettende zeep of
• Handalcohol (EN 12791)

•Steriele handschoenen

http://64.78.42.182/sweethaven/MedTech/Surgery/coursemain.asp?whichMod=module0307



Rupp ME et al, 2008



Microbiële contaminatie van de handen

Aantal 
gecontamineerde 

stalen

Percentage 
contaminatie

Ringen 40/46 86,9

Geen ringen 23/80 28,7

Khodavaisy S, 2011

Microbiële contaminatie van de handen



Gecontamineerde ringen voor 
patiëntenzorg in %

(n=29)

Gecontamineerde ringen na 
patiëntenzorg in %

(n=17)

Bacteriën Staphylokokken 27,5 29,4

Klebsiella species 3,4 11,7

Escherichia coli 6,8 17,6

Enterobacter species 3,4 5,8

Acinetobacter species - 11,7

Schimmels Candida species 6,8 29,4

Rhodotorula species 6,8 11,7

Aspergillus niger 6,8 11,7

Aspergillus flavus - 11,7

Micro-organismen geïsoleerd van ringen van gezondheidswerkers op intensieve zorgen

Khodavaisy S, 2011



“Biogel-Indicator-handschoenperforatie-indicatie-systeem”

Visuele kleurverandering bij 
perforatie met een precisie 
van 97%.

Vlek van 0,5 tot 2 cm t.h.v. van 
de perforatie.



WANNEER CHIRURGISCHE HANDRUB

•Voor elke heelkundige handeling

•Voor elke handeling waarvoor asepsie gewenst is 
(plaatsen centrale, spinale katheter, pleurale 
drain,…) 

Chirurgische handrub



WAAROM

• Doden transiënte flora op handen

• Verminderen residente flora op handen

• Remmen ontwikkeling micro-organismen op handen

• Verlengde werking: twee tot vier uur na de ontsmetting nog steeds 
lager risico op besmetting wonde door handen 



CHIRURGISCHE HANDRUB – de start

• Basishouding handhygiëne

• Voor eerste ingreep: handen wassen 
(wegwerpnagelreiniger en/of zachte 
wegwerpborstel)

• Bij zichtbare bevuiling: handen wassen

• Masker en muts op

• RX-schort aan (zo nodig)

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqjI2wqpPOAhXmCMAKHcdpCNwQjRwIBw&url=https://dierenarts-bartpieters.be/fotos_schorten-voor-rx/&psig=AFQjCNFkscC0Kr_l49qaDNZ09-15i3Uc-A&ust=1469698137335997
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSg6D5qpPOAhXmBcAKHZMpDpAQjRwIBw&url=http://nl.hartmann.info/112670.php&bvm=bv.128153897,d.ZGg&psig=AFQjCNGCtcp6DljSfuAVlA0IyP86EVed5Q&ust=1469698273584208


CHIRURGISCHE HANDRUB – uitvoering

• Propere droge handen

• handalcohol aanwezig die voldoet
aan de Europese norm (EN 12791)

• Schakel de timer in

• Voldoende ruime hoeveelheid HA
in de handpalm 
• de handen en polsen moeten gedurende de door de fabrikant 

voorgeschreven periode nat blijven (meestal 2 x 45 seconden)

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT-IvDrpPOAhXTSxoKHTv8A4MQjRwIBw&url=https://imseuro.co.uk/veterinary/disinfectant-infection-control/other-sterillium-products/theatre-timer-pack-of-10.html&bvm=bv.128153897,d.ZGg&psig=AFQjCNFtmn7OJCaoLICwjOVkfAm9chpUlA&ust=1469699250755596


Droge versus natte handen

• Handalcohol op droge handen: 

– logreductie van 4,3

• Handalcohol op natte handen: 

– logreductie van 3,7 

• Indien handalcohol niet opgedroogd 
vooraleer handschoenen aan te doen: 
aantasting latex, PVC,…



CHIRURGISCHE HANDRUB – uitvoering

•Handen en polsen ontsmetten (onderarmen 
overbodig)

• steriele handschoenen worden pas 
aangetrokken als de handen en polsen droog 
zijn. 

• aansluitend meerdere operaties zonder 
tussendoor het operatiekamercomplex te 
verlaten: alleen handdesinfectie tussen de 
operaties volstaat 



Haar van gezondheidswerkers als een bron van 
infectie

http://pubs.caes.uga.edu/caespubs/pubcd/B693.htm



http://intensivecare.hsnet.nsw.gov.au/five/doc/newsletters/volume5_2008/vol5_issue3



Haar en epidemiologie

• Outbreak powi’s met Staphylococcus aureus aanwezig in het haar van 
een arts en verpleegkundige (Dineen, 1973)

• Outbreak met Mycobacterium jacuzzii na implantatie borstprothese. 
Infectiebron:  haar (wenkbrauwen) chirurg + wirlpool chirurg (Rahav, 2006)



Mutsen

• op basis van gezond verstand:
• haar is proper

• bijeengebonden of kort         

• muts te dragen door operatieteam

• Geen evidentie om mutsen te dragen door andere dan het 
operatieteam (bezoekers, omloopverpleegkundige,…). Dragen van 
een muts is niet geassocieerd met lagere contaminatie van de lucht 
(Humphreys, 1991)



Operatiemuts met lange 
kinbanden



Mutsen en maskers (cf. HGR, 2013)  

• Iedereen in de operatiezaal trekt muts en 
masker aan vooraleer:
•het operatieveld ontsmet wordt
•de steriele jas wordt aangetrokken
•de instrumententafels worden opgedekt
•de instrumenten worden geopend



Schoeisel

Plastic schoenbeschermers 
(hoezen):

•risico op contaminatie van de 
handen

•geen significant verschil in 
contaminatie van de vloer met 
of zonder schoenhoezen 

•geen vermindering van powi’s

•probleem van doorlaatbaarheid 
en mechanische stabiliteit



Schoeisel (2)

• In kader van persoonlijke bescherming: 

geen gaten, waterdicht

• Wasbaar in klompenwasmachine

• Geen opwekking van statische elektriciteit



Verbod in ziekenhuizen in Oostenrijk, 
Zweden, UK, Canada,… omwille van 
hetzij infectierisico, hetzij statische 
elektriciteit (?)



Opdekken van de instrumententafel

•Bij voorkeur in een aparte 
opdekruimte
•Na opdekken afdekken 

met steriele doek
• Zo kort mogelijk voor de 

ingreep opdekken

http://www.bumc.bu.edu/Dept/Content.aspx?DepartmentID=69&PageID=1723



Ontsmettingsprocedure



?

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw0OfZ3PDNAhXLA8AKHZUjByMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Femedicine.medscape.com%2Farticle%2F149646-overview&psig=AFQjCNH8qCs-92eNVAKhHAyfg6rHq0WAJw&ust=1468509050349261


Use a back and forth friction rub for 

60 seconds to all the skin covered by 

the dressing. Let air dry. Do not blot, 

or blow-dry the site

Scrubs with a circular, 

ever-widening motion.

Concetric prepping is not 

evidence based

Preoperatieve fase



Skin antisepsis

McDonald, 2001



PVP-I in alcohol versus
CHX in alcohol





Warmtemanagement



• Normothermie geeft significant minder infecties.
• Extra deken bij transport naar het OK.
• Voldoende verwarmd OK bij aankomst patiënt.
• Patiënt zo min mogelijk bloot leggen.
• Verwarmde infuusvloeistof bij ingrepen > 1uur.
• Lokaal verwarmen met verbanden ter hoogte van de 

geplande incisiezone.
• Systemisch verwarmen (total body warming). 

Onderkoeling patiënt vermijden









Inditherm® verwarmingsmatras



Hypothermie:

Vasoconstrictie

*Minder subcutane weefsel-

perfusie

*Minder aanvoer van 

polymorfonucleaire leukocyten (PMN)

⇒ minder oxidatieve killing



Zuurstofradicalen:

Wanneer neutrofielen gestimuleerd worden treedt er een significante 

stijging op in de O2-consumptie met de vorming van zuurstofradicalen 

(O2
-) met antimicrobiële werking.



•Cardiochirurgische patiënten: verband tussen 
hyperglycemie en risico op sternale 
wondinfecties.
•Hypothermie (<36°C) bij colorectale ingrepen: 

risico op PWI x3.

Risicopatiënten





Preventie urineweginfecties



Aseptisch en atraumatisch plaatsen van de 
blaassonde

•Correcte handhygiëne

•Reinigen meatus met steriel water

•Steriel verpakt glijmiddel voor eenmalig gebruik

•Correct fixeren van de blaassonde



Bewaren van het gesloten 
urinedrainagesysteem

•Alvorens de blaassonde te plaatsen: blaassonde 
verbinden met de urinecollector

•Blaassonde en urinecollector worden niet van elkaar 
losgekoppeld, maar steeds als geheel vervangen



Indicaties verblijfsonde (cf. HGR 2017)



Specifieke maatregelen bij 
bijzondere micro-
organismen/infecties



MRSA, VRE en CPE

•Bij voorkeur als 
laatste plannen op 
het OK-programma



MRSA, VRE en CPE

• Transport van de VE naar het OK:
• Proper laken over het bed
• Diegenen die het transport doen en 

die de patiënt ontvangen in het OK: 
masker (bij MRSA) en gele schort



MRSA, VRE en CPE (2)

• Tijdens de operatie, wanneer het patiëntenbed op de gang staat, is 
dit volledig bedekt met een nieuw/zuiver wit laken. 



MRSA, VRE en CPE (3)

• Materiaal in de zaalkasten nemen tijdens de ingreep: 
• Enkel met ontsmette handen
• Afdekken kasten is overbodig



MRSA, VRE en CPE (3) Wegbrengen van de patiënt 
naar de recovery 
(isolatieboxen)



“Open” TBC

• Maatregelen voor de ingreep
• Ingrepen als laatste op het programma plannen.
• De patiënt draagt tijdens het transport naar het OK en de 

operatiezaal een hoog-filtratiemasker (“TBC-masker”) ZONDER 
uitademventiel.
• In de operatiezaal en alvorens het masker bij de patiënt wordt 

afgezet, zetten alle aanwezigen in de zaal een hoog-
filtratiemasker op dat al of niet voorzien is van een 
uitademventiel. Het gebruik van een isolatiejas is niet 
noodzakelijk.



Hoogfiltratiemasker (1)

• Zonder uitademventiel te dragen door de patiënt tijdens het 
transport.



Hoogfiltratiemasker (2)

•Hoogfiltratiemasker te dragen 
door het personeel dat de patiënt 
ontvangt in het operatiekwartier



Hoogfiltratiemasker (3)

• Te dragen door het OK-personeel tijdens de ingreep: ofwel 
zonder uitademventiel ofwel mét uitademventiel 
gecombineerd met een chirurgisch masker: 



“Open” TBC

• Maatregelen tijdens de ingreep
De deuren van de operatiezaal dienen gesloten te blijven. Tijdens de 
ingreep wordt er niet naar binnen en buiten gelopen.



“Open” TBC

•Na de ingreep in volgorde van prioriteit (te beslissen 
door de verantwoordelijke anesthesist)

Scenario 1:
De patiënt wordt onmiddellijk na de ingreep als 
zijn/haar toestand het toelaat, overgeplaatst naar de 
verpleegeenheid. Tijdens het transport draagt de 
patiënt een (hoog-filtratie)masker.



“Open” TBC

•Na de ingreep in volgorde van prioriteit (te beslissen 
door de verantwoordelijke anesthesist)

Scenario 2:
De patiënt blijft na de ingreep in de operatiezaal totdat 
zijn/haar toestand overplaatsing naar de verpleegeenheid 
toelaat. Indien het niet mogelijk is om de patiënt een 
masker op te zetten, dan moeten alle aanwezigen in de 
operatiezaal een hoog-filtratiemasker (blijven) dragen.



“Open” TBC

• Na de ingreep in volgorde van prioriteit (te beslissen door 
de verantwoordelijke anesthesist)
• Scenario 3:

De patiënt wordt naar de recovery overgeplaatst en geïsoleerd in 
een isolatiebox. Tijdens het transport van de operatiezaal naar de 
recovery draagt de patiënt een (hoog-filtratie)masker. Vanaf het 
moment dat de patiënt in de box geïsoleerd is en de 
verpleegkundige een hoog-filtratiemasker heeft opgezet, mag het 
masker bij de patiënt verwijderd worden. Iedereen die de box 
betreedt dient een hoog-filtratiemasker te dragen. De deur van de 
isolatiebox dient gesloten te blijven (schuifdeur minimaal openen).
De overplaatsing naar de verpleegeenheid dient zo vlug mogelijk 
te gebeuren.



“Open” TBC



Preventie van intravasulaire infecties



Grootte van het probleem

• Europese prevalentiestudie
(okt.-dec. 2011, 54 Belgische ziekenhuizen):
• 7,2% van de patiënten geïnfecteerd;

• meest voorkomende nosocomiale infectietypes:
• Pneumonie + andere infecties van de lage luchtwegen (26%) 

• urineweginfecties (18%)

• Postoperatieve wondinfecties (16%)

• Bloedstroominfecties (13%)

• gastrointestinale infecties (8%)



Grootte van het probleem



Oorsprong van een kathetergerelateerde septicemie



Katheterkolonisatie met bacteriën

Enkele bacteriën worden met de 

katheter ingebracht

Bacteriën vermenigvuldigen zich en 

vormen een slijmlaag (biofilm)

Bacteriën zijn beschermd in deze biofilm 

tegen antibiotica, macrofagen,…



Katheterbundel
“central line bundle”
(Institute for Healthcare Improvement)

• Handhygiëne 

• Maximale barrièrevoorzorgen bij de insertie 

• Huidontsmetting met chloorhexidine

• Optimale keuze van de katheterplaats met voorkeur 
voor de vena subclavia voor niet-getunnelde 
katheters 

• Dagelijkse evaluatie van de noodzakelijkheid van een 
centrale lijn met onmiddellijke verwijdering van 
onnodige katheters



1. Handhygiëne

• Gebruik handalcohol. 

• Voor en na palperen van de insertieplaats. Palperen van de 
insteekplaats na ontsmetting dient vermeden te worden tenzij op een 
aseptische wijze (bv. dragen van steriele handschoenen).

• Voor en na elke handeling ter hoogte van de intravasculaire katheter 
inclusief het vervangen van het verband.





2. Maximale barrièremaatregelen bij de plaatsing (1)

Maatregelen voor diegene die de katheter plaatst en 
assisteert

•Strikte compliance met de handhygiëne.

•Het dragen van een haarkapje dat het haar volledig 
bedekt.

•Het dragen van een masker dat neus en mond 
volledig bedekt.

•Het dragen van een steriele jas.

•Het dragen van steriele chirurgische 
handschoenen.

http://hva.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/01/07/39170723_2.jpg


2. Maximale barrièremaatregelen bij de plaatsing (2)

Maatregelen voor de 
patiënt

hij/zij is volledig bedekt 
van kop tot teen met een 
steriele doek met een 
kleine opening ter hoogte 
van de insteekplaats.



Normering

• Handalcol voor chirurgische handontsmetting: EN 12791

• Kleding en afdekdoeken: EN 13795

• Chirurgisch masker: EN 14683
(bv. masker type IR)

• Chirurgische handschoenen: EN 455



Custom packs om de compliance met de 
bundle te verzekeren



2. Maximale barrièremaatregelen bij de 
plaatsing (3)



3. Huidontsmetting van de punctieplaats met een 
chloorhexidine-oplossing

Het risico op een kathetergerelateerde 
bloedstroominfectie bij patiënten met een centraal 
vasculaire katheter daalde met 49% wanneer de 
katheterinsteekplaats werd ontsmet met 
chloorhexidine in vergelijking met polyvidonejodium-
oplossing 
(meta-analyse van Chaiyakunapruk et al., 2002) 



De katheterbundel vermeldt 

chloorhexidine 2% in 70 % 

isopropylalcohol onder de vorm van 

een applicator voor zowel de insertie 

als de verzorging van de insteekplaats.



Ontsmettingswijze

stroken op de huid aanbrengen 

beginnend bij de insertieplaats 

(van boven naar onder en van 

links naar rechts)

circulaire 

ontsmettingswijze



0,5%-1%-2% CHX?





CHX 0,5% in alcohol  versus PVP-I 10%

Multicentrische prospectieve gerandomiseerde trial bij 242 patiënten 
met een CVK: geen significant verschil in de incidentie van 
kathetergerelateerde bloedstroominfecties bij patiënten op intensieve 
zorgen bij gebruik van chloorhexidine 0,5 % in alcohol versus 
polyvidonejodium 10%.

Humar A, Ostromecki A, Direnfeld J, et al. Prospective randomized trial of 10% 

povidone-iodine versus 0.5% tincture of chlorhexidine as cutaneous antisepsis for 

prevention of central venous catheter infection. Clin Infect Dis,2000;31:1001–1007.



Langgartner J, Linde HJ, Lehn N. Combined skin disinfection with chlorhexidine/propanol and 

aqueous povidone-iodine reduces bacterial colonisation of central venous catheters. Intensive Care 

Med, 2004;30:1081-1088.



4. Optimale keuze van de katheterplaats

Verhoogd infectierisico bij aanprikken van de

vena jugularis ivm  met aanprikken van de vena 

subclavia. (Mermel et al, 1991,McCarthy et al, 1987). 

Indien mogelijk de vena subclavia bij voorkeur 

gebruiken in plaats van de vena jugularis op 

voorwaarde dat er geen contra-indicaties zijn. 



http://www.sjzw.de/de/klinik/anaesthesiologie/anaesthesiearten.html

http://www.lhsc.on.ca/critcare/icu/focis/words/centvein.html

http://www.answers.com/topic/triple-lumen-jpg-1

1

2

3



5. Dagelijkse evaluatie van de noodzakelijkheid van een centrale 
lijn met onmiddellijke verwijdering van onnodige katheters

Het dagelijks nagaan van de noodzakelijkheid 

van een centrale lijn vermijdt onnodige 

vertraging in de verwijdering van katheters die 

niet langer duidelijk noodzakelijk zijn voor de 

patiënt. 

Het infectierisico verhoogt naarmate de katheter 

langer ter plaatse blijft terwijl het risico afneemt 

bij verwijdering ervan.





http://www.general-anaesthesia.com/images/humphry-davy.html







