Heropname in AZ Sint-Lucas

Waar moet
uw bezoek op letten?

Bij heropname in ons ziekenhuis
Aan de kamerdeur hangt

blijven we u als drager van CPE

een isolatiekaart om de aandacht

beschouwen en wordt u opnieuw

van uw bezoek te vestigen

in isolatie verzorgd om besmetting

op het besmettingsrisico en de

van andere patiënten te voorkomen.

te nemen maatregelen.

We screenen u dan opnieuw. Wanneer
drie opeenvolgende controles negatief

Uw bezoek wordt gevraagd:

zijn, gaan we ervan uit dat u geen

• Bij het verlaten van de kamer altijd

drager meer bent van CPE.

goed de handen te ontsmetten

Nog vragen?

met handalcohol.
• Het sanitair in uw kamer niet

Contacteer de dienst

te gebruiken.

infectiepreventie op 09 224 63 04.

• Na het bezoek aan u geen andere
patiënten meer te bezoeken in
het ziekenhuis.
• Indien uw bezoek instaat voor
de verzorging van nog een zieke of
verzwakte persoon, dan moeten zij
een schort en handschoenen dragen.
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CPE

en infectiepreventie
BRMO (Bijzonder Resistente Micro Organismen)

CPE
en infectiepreventie
Wat is CPE?

Hoe wordt CPE overgedragen?

CPE staat voor Carbapenemase

Bij het innemen van bepaalde

Producerende Enterobacteriën.

antibiotica kunnen de resistente

Enterobacteriën behoren tot de normale

bacteriën die in de darm van

darmflora van mens en dier. Als deze

nature in kleine aantallen aanwezig

goedaardige bacteriën op andere

zijn, overleven en zich verder

plaatsen in het lichaam komen te zitten

vermenigvuldigen. De bacteriën kunnen

zoals urineblaas, wonden, … kunnen

ook van de ene persoon op de andere

ze bij personen met een verzwakte

overgedragen worden via de handen

weerstand een infectie veroorzaken.

of via de omgeving.

CPE maken eiwitten aan die carbapenem-

Hoe gebeurt
de vaststelling van CPE?

antibiotica afbreken. Carbapenems zijn
antibiotica die gebruikt worden om
ernstige infecties te behandelen. CPE

Indien daar redenen voor zijn,

behoort dus tot de groep bijzonder

gebeurt er een staalafname met

resistente micro-organismen (BRMO).

een wisser (soort wattenstaafje) ter
hoogte van het rectum (darm). Dit

Het dragen van CPE is niet gevaarlijk

noemt men screenen. Deze screening

voor gezonde mensen, het gaat ook

wordt uitgevoerd in het begin van uw

niet gepaard met ziekteverschijnselen.

ziekenhuisopname en wordt herhaald

Bij ernstig zieke patiënten kunnen CPE

bij langdurig verblijf of transfer naar

wel een infectie veroorzaken.

een andere afdeling.

Welke maatregelen
neemt het ziekenhuis?

Hoe wordt CPE behandeld?
Uw behandelende arts volgt samen

Als in het laboratorium vastgesteld

met het team infectiepreventie uw

wordt dat u drager bent van CPE

toestand op. Bij ernstig zieke patiënten

worden extra voorzorgsmaatregelen

kunnen CPE een infectie veroorzaken. In

genomen om de verspreiding naar

dat geval zal de behandelende arts na

andere patiënten te voorkomen:

overleg de best mogelijke behandeling
instellen om deze infectie te bestrijden.

• U verblijft in een éénpersoonskamer
of deelt een kamer met andere

Hoe kunt u helpen?

CPE patiënten (dit brengt geen
extra kosten met zich mee).
• De ziekenhuismedewerkers en

Blijf op uw kamer. Enkel voor onderzoek
of behandeling mag u uw kamer verlaten.

artsen dragen een beschermschort
en handschoenen indien zij contact

Pas goede handhygiëne toe, dit wil

hebben met u of uw omgeving

zeggen dat u uw handen wast en

(bed, nachttafel, lavabo,…).

droogt minstens:

• Wanneer u uw kamer dient te

• Als de handen zichtbaar vuil zijn

verlaten voor een onderzoek

• Voor de maaltijd

of behandeling, moet u uw handen

• Na toiletgebruik

ontsmetten met handalcohol

• Na hoesten, niezen of snuiten

(alcoliquid 77%, flacon aanwezig
in de kamer).

