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WAT IS INFECTIEPREVENTIE?

‘Het voorkomen van zorggerelateerde infecties en verspreiding van bijzonder 

resistente micro-organismen (BRMO)’ (Medische Microbiologie en Immunologie, Utrecht)

‘Infection control prevents or stops the spread of infections in healthcare settings.’ 

(CDC, USA)

The goal of infection control is to prevent the transmission of intection to patients

and staffing during pulmonary function testing (American Thoracic Society Documents, Standardization of 

Spirometry 2019 Update)

Het doorbreken van de besmettingscyclus
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MICRO-ORGANISMEN

1/10/2022Coronavirus – bacterie – rode bloedcel – fijn stof
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OVERDRACHTSWEGEN

1. Contact: rechtsreeks of onrechtstreeks

2. Druppels (> 5µm)

3. Lucht (aërogeen) (<5µm)

4. Een combinatie van overdrachtswegen

5. Bloed, slijmvliezen

6. Voorwerpen, oppervlakken
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OVERDRACHTSWEGEN

Directe overdracht via oppervlakken

mondstukken, neusclips, handvaten spirometers, armleuningen, kleppen en slangen

Indirecte overdracht via droplets

- Patiënt blaast in het toestel -> aerosolen worden gegenereerd

- Hoest wordt opgewekt -> aerosolen komen in de lucht van de testunit.
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Specifiek voor jullie setting

(American Thoracic Society Documents, Standardization of Spirometry 2019 Update)
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OVERDRACHTSWEGEN

Opgelet voor:

- (vermoeden van) TBC

- Hemoptyse

- Mondletsels

- Andere overdraagbare aandoeningen
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Specifiek voor jullie setting
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OVERDRACHTSWEGEN

Factoren die bijdragen tot overdracht:

➢ Activiteiten geforceerde/onvrijwillige uitademing (luid praten, hoesten, niezen, longfunctietest, training,…)

➢ Acute symptomen geassocieerd met verhoogde virale lading

➢ Afstand tot index patiënt

➢ Duur van de blootstelling

➢ luchtventilatie
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Overdracht via druppels/lucht
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Niet elke besmetting leidt tot een infectie!

-> is afhankelijk van de sterkte van het micro-organisme (MO)

-> en van het weerstandsvermogen van de gastheer

1/10/2022

Pseudomonas aeruginosa. CDCKlebsiella pneumoniae. iStock by Getty Images Aspergillus fumigatus. Pfizer
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BELANGRIJKE BEGRIPPEN

Dragerschap

MO zijn aanwezig op plaatsen waar zij verwacht worden, er zijn geen 

ziektetekens.

Vb. Stafylokokken op de huid

Kolonisatie

MO zijn aanwezig op plaatsen waar ze niet verwacht worden, zonder 

symptomen of ziektetekens.

Vb. Stafylokokken in een wonde

Infectie

Interactie tussen MO en de patiënt die leidt tot schade. Er zijn 

symptomen (vb. pijn, roodheid, T°, zwelling,..) 

Vb. wondinfectie met Stafylokokken
1/10/2022

S.aureus. 
NOSOinfo vol XXXVI n°1-2022
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HOE DE BESMETTINGSCYCLUS DOORBREKEN?

➢ Algemene of standaard voorzorgsmaatregelen = de BASIS

Minimale maatregelen voor infectiepreventie die van toepassing zijn

✓ Bij elke patiëntenzorg, ongeacht de infectiestatus van de patiënt

✓ In elke omgeving waar gezondheidszorg wordt verleend

➢ Bijkomende voorzorgsmaatregelen

Wanneer SVM alleen de transmissie niet kunnen voorkomen, worden ze aangevuld met  

voorzorgsmaatregelen gebaseerd op de overdrachtswegen

➢ Controle op gebruik van antibiotica, specifieke maatregelen ter preventie van 

urineweginfecties, postoperatieve wondinfecties, luchtweginfecties, 

bloedbaaninfecties
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

Meest eenvoudige, snelste en belangrijkste maatregelen voor preventie 

zorginfecties en verspreiding van MO!

1/10/2022D. Pittet et al., The Lancet Infectious Diseases, 2006
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

Wassen met water en zeep 

➢ persoonlijke hygiëne en buiten de zorg

➢ bevuilde handen tijdens de zorg 

1/10/2022

Handen wassen of ontsmetten?

Ontsmetten met handalcohol 

➢ tijdens de zorg 

➢5 momenten voor HH
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

➢ Grotere microbiologische reductie

➢ Eenvoudige en snelle procedure 

➢ Betere naleving

➢ Lagere ecologische invloed

➢ Meer toegankelijk

➢ Betere huidtolerantie
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Waarom handalcohol?
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

1/10/2022

Handhygiëne in een longfunctielab
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

➢ Geen juwelen ter hoogte van de handen, polsen, onderarmen

➢ Kortgeknipte en propere nagels (géén nagellak, geen kunstnagels)

➢ Korte mouwen

➢ Wonden afdekken

-> Gipsen en brace verboden -> epidemieën geassocieerd aan lange nagels, nagellak, kunstnagels

-> doeltreffendheid HH wordt verlaagd

-> dragerschap gisten en Gramnegatieve bacillen

1/10/2022

Basisvereisten handhygiëne (HH)
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN
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Hoe handen ontsmetten (of wassen)

Enige techniek die de garantie geeft dat de handen volledig ontsmet zijn
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

Wanneer? 

➢ Bij mogelijks contact met bloed, lichaamsvochten, slijmvliezen, niet-intacte huid

➢ Contact met bevuild materiaal en omgevingsoppervlakken
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Gebruik van handschoenen

Niet ter vervanging van handhygiëne maar wel als 

aanvulling bij:

• (mogelijk) contact met lichaamsvochten/slijmvliezen

• Contact voorzorgsmaatregelen

Blijf er niet mee lopen, verwijder ze:

• als ze beschadigd zijn

• einde of onderbreking activiteit waarvoor je de 

handschoenen aantrok (bv. om materiaal te halen of een 

telefoon op te nemen)

• als je van een vuile naar een zuivere handeling of 

lichaamszone gaat

• bij elke indicatie voor handhygiëne

Steeds je handen 

ontsmetten na 

gebruik van 

handschoenen

2 handschoenen 

boven mekaar 

heeft geen zin
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

Wanneer? Bij nood aan bescherming tegen infectieuze agentia 

-> beschermt kledij en huid tegen bevuiling met bloed, speeksel,…

-> op basis van risicoanalyse

Wat? Handschoenen, face shield, maskers, beschermkledij
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Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM, PPE)
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

1/10/2022

Respiratoire hygiëne/hoestetiquette

Anze Bozic & Matej Kanduc
Journal of Biological Physics 47, 1-29 (2021)
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

Maatregelen om respiratoire secreties te beperken bij de ingang van de faciliteit en 

gedurende het hele bezoek (affiches)

Hoe?

➢ Voorzie zakdoeken

➢ Mond/neus bedekken

➢ Handhygiëne

➢ Voorzie afvalbakken
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Respiratoire hygiëne / hoestetiquette
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

➢ Hanteer medische hulpmiddelen en toestellen op de juiste manier

➢ Reinig en/of desinfecteer het materiaal na gebruik

➢ Reinig en/of desinfecteer de omgeving volgens een schema

➢ Zorg voor een veilige omgeving -> ventilatie/luchtbehandeling
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Reinigen, desinfecteren, steriliseren

Mycobacterium Tuberculosis. University of Alabama, Birmingham
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

Reinigen 

‘Het verwijderen van zichtbaar vuil om te voorkomen dat MO zich kunnen handhaven, vermeerderen en verspreiden’

Desinfecteren

‘Proces dat de meeste pathogene MO vernietigt met uitzondering van bacteriële sporen’

Log 5 reductie = 99,999% afdoding -> kans op overleven van 1/100 000

Wordt steeds voorafgegaan door reinigen (of R+D in 1 stap)

Steriliseren

‘Afwezigheid van levensvatbare MO’

Log 6 reductie = 99,9999% afdoding -> kans op overleven van 1/1 000 000

Wordt steeds voorafgegaan door reinigen én desinfectie – kan enkel op Centrale Sterilisatie (CSA)!

1/10/2022

Reinigen (R , desinfecteren (D), steriliseren (S)
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN
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Het materiaal…

Earle Spauling (Philadelphia, Pennsylvania) (1939)
‘Strategie voor sterilisatie of desinfectie van levenloze objecten en oppervlakken op basis van de mate van risico die gepaard gaan met het gebruik ervan’
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

1/10/2022

Critical

Semi-critical

Non-critical
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STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

1/10/2022

Belangrijke symbolen

DO NOT REUSE
SINGLE PATIENT   
MULTIPLE USE
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STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN
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De omgeving…

(American Thoracic Society Documents, Standardization of Spirometry 2019 Update)

➢ Patiënt ontsmet handen (ev. desinfecterend doekje) -> geen besmetting van de omgeving!

➢ Bij voorkeur reinigen en desinfecteren in 1 stap

➢ Respecteer de contacttijd

➢ Niet nadrogen

➢ Omgeving: focussen op de contactpunten

➢ Afwasbare oppervlakken

➢ Materiaal: volg de Spaulding classificatie – bij twijfel, schakel CSA in
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BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN

zijn een aanvulling op standaard voorzorgsmaatregelen!

➢ Ambulante patiënten: standaard voorzorgsmaatregelen

➢ Uitzondering: open TBC -> steeds FFP2 masker 

➢ Uitzondering in huidige omstandigheden: patiënt draagt geen masker -> steeds FFP2 masker

➢ Gehospitaliseerde patiënten: 

➢ SVM bij contact voorzorgsmaatregelen

➢ FFP1 masker bij druppelmaatregelen

➢ FFP2 masker bij luchtmaatregelen
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Maatregelen op basis van de overdrachtsweg
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INFRASTRUCTUUR: VENTILATIE

1/10/2022

Halton Vita Cell Patient

Medic Clean Air 
CDC, Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care
Facilities (2003) WHO: 6 ACH, but 12 for AGP

WHO, Roadmap to Imrove and Ensure Good Indoor Ventilation in the Context 
of COVID-19 (2021)
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MAIN TAKEAWAYS…

➢ Handhygiëne

➢ Standaardvoorzorgsmaatregelen

➢ Contactpunten

➢ Scheiding proper/vuil

1/10/2022
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BRONNEN

➢ Collega’s UZ Brussel

➢ CDC

➢ WHO

➢ Agentschap Zorg & Gezondheid

➢ Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening (HGR nr 9344)

➢ Pulmonary function testing during SARS-CoV-2: an ANZSRS/TSANZ position statement (Respirology. 2022;27:688-719)
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