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Reactie WIP (mailbericht aan h.vanijzerloo@nefrovisie.nl wo 25-6-2014 14:54) 


Uw vraag: Na de dialysebehandeling worden dialysepatiënten meestal met (groeps)taxi’s vervoerd. 
Er worden voor het vervoer van MRSA positieve patiënten of patiënten met een verdenking op een 
MRSA besmetting geen voor speciale maatregelen genomen.  


  


Is dit een correcte handelswijze of dient voor MRSA positieve patiënten of patiënten met een 
verdenking op een MRSA besmetting separaat taxivervoer geregeld te worden, waarbij de 
vervoerder geïnformeerd dient te worden en bijvoorbeeld aan bepaalde desinfectie verplichtingen 
achteraf dient te voldoen? 


 


REACTIE WIP*: TRANSMISSIE VAN MRSA TREEDT VOORNAMELIJK OP BIJ INTENSIEF LICHAMELIJK 
CONTACT. HIER IS BIJ HET VERVOEREN VAN PATIENTEN GEEN SPRAKE, DAAR DE PATIENTEN GEKLEED 
ZIJN EN ER GEEN INTENSIEF LICHAMELIJK CONTACT IS TUSSEN DE PATIENTEN. HET IS WETTELIJK NIET 
TOEGESTAAN OM DE VERVOERDER OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN DE EVENTUELE MRSA-
DRAGERSCHAP VAN DE PATIENTEN. DE WIP ZIET GEEN REDEN OM DEZE PATIENTEN APART TE 
VERVOEREN.  


* Hierbij moet aangemerkt worden dat dit advies voor de ingediende casus geldt en niet 
geëxtrapoleerd kan worden naar landelijk beleid. 


Met vriendelijke groet, 


Arlène van Vliet 


Secretaris MRSA-Expertgroep Werkgroep Infectie Preventie 



mailto:h.vanijzerloo@nefrovisie.nl
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Inleiding 
Op grond van het ziektebeeld van een patiënt of de aard van een ziekteverwekkend 


micro-organisme en de daarbij behorende transmissieweg kan worden besloten over te 


gaan tot geïsoleerd verplegen. Door de Werkgroep Infectiepreventie is een zestal 


vormen van isolatie beschreven. Het betreft contactisolatie, druppelisolatie, aërogene 


isolatie, strikte isolatie, universele isolatie en beschermende isolatie.  


Geïsoleerd verplegen betekent dat de patiënt meestal een speciale plek op de afdeling 


krijgt en dat er extra maatregelen worden genomen bij verpleging en behandeling van 


de patiënt. 


Voor contactisolatie en druppelisolatie moet gebruik worden gemaakt van een 


éénpersoonskamer, alleen bij uitzondering mag de patiënt op zaal in contactisolatie 


worden verpleegd.  


Voor de andere vormen van isolatie, de aërogene isolatie, strikte isolatie, universele 


isolatie en beschermende isolatie worden strengere eisen aan de locatie gesteld. Voor 


deze isolatievormen moet gebruik worden gemaakt van een speciale isolatiekamer, die 


alleen via een sluis bereikbaar is.  


Eén van de kenmerken van een isolatiekamer met sluis, is dat door ventilatie wordt 


beperkt dat er overdracht van micro-organismen plaatsvindt. Er moet onder andere 


door middel van de luchtstroom worden voorkomen dat micro-organismen van de 


patiënt in andere ruimten terechtkomen. Als echter de patiënt 


immuungecompromitteerd is en dus extra bevattelijk voor infecties, moet door middel 


van de ventilatie worden voorkomen dat de patiënt wordt besmet met micro-


organismen die van elders de isolatiekamer binnenkomen. Deze richtlijn beschrijft de 


technische inrichtingseisen voor isolatiekamers [1,2].  
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1 De isolatiekamer met sluis 


1.1 Basiscondities 


1.1.1 Bouwkundig 


 De isolatiekamer moet zodanig zijn afgewerkt, dat een lekverlies van maximaal 


5% van de toevoerlucht plaatsvindt.  


Vòòr de eerste ingebruikname, en nadien op regelmatige tijden, moet door 


validatie worden vastgesteld dat aan deze eisen wordt voldaan. De validatie kan 


het beste worden uitgevoerd door een bedrijf dat onafhankelijk is van het 


installatiebedrijf. 


Met name bij toepassing van gipswanden moet er goed op worden toegezien dat de 


naden en de aansluitingen van de wand op de vloer en tegen het plafond, volledig 


zijn afgedicht. 


Ook langs doorvoerleidingen (water, lucht, electriciteit, centrale verwarming) door 


wanden, vloeren en plafond moet luchtlekkage door een goede afdichting worden 


voorkomen. 


 Als er een verlaagd plafond aanwezig is, moet er voor worden gezorgd dat ook 


boven het verlaagd plafond lucht wordt afgezogen, zodat daar lichte, maar 


meetbare onderdruk heerst onder operationele omstandigheden. 


Bij de aanwezigheid van een verlaagd plafond kunnen, bijvoorbeeld door het 


openen van deuren, in de ruimte ongewenste luchtuitwisselingen ontstaan. Deze 


kunnen worden beperkt door de elementen van het verlaagde plafond zoveel 


mogelijk luchtdicht aan te brengen en bovendien vast te zetten. 


 De warmte/koude-isolatie van de gevel ten opzichte van de buitenlucht moet 


voldoende zijn, om koude val (ongewenste luchtstromen door tem-


peratuurverschillen) te voorkomen. 


 De gevel dient voldoende luchtdicht te zijn. 


 Er mogen geen te openen ramen worden aangebracht en ook geen venti-


latieroosters in of boven de ramen, omdat de luchtdichtheid dan niet kan worden 


gegarandeerd. 


 De sluis moet voorzien zijn van twee goed afsluitbare deuren, waarbij geen 


luchtstroom over de vloer mag bestaan, omdat daarmee op de grond liggend stof 


door de ruimte zou kunnen worden verspreid.  


Schuifdeuren leiden tot minder werveling van lucht en stof, maar hebben als 


nadeel dat ze een grotere bron van vervuiling zijn, daar achter schuifdeur en 


mechanisme slecht kan worden gereinigd. 


 De sluis moet van voldoende afmeting zijn om, met beide deuren dicht, de 


binnenkomende en uitgaande apparatuur in de sluis te kunnen reinigen en 


desinfecteren. 


De sluis hoeft niet zo groot te zijn dat een bed er in kan staan, terwijl beide deuren 


gesloten zijn.  


 Van de sluis mogen, als de isolatiekamer in gebruik is, nooit beide deuren tegelijk 


open zijn, tenzij er een bed met patiënt doorheen moet.  


 Alle gebruikte materialen moeten goed te reinigen en te desinfecteren zijn. 
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1.1.2 Installatie-technisch 


 Wanneer in uitzonderlijke gevallen voor centrale verwarming in de isolatiekamer 


gebruik wordt gemaakt van radiatoren, moet er voor worden gezorgd dat goede 


reiniging mogelijk is. 


Bij ledenradiatoren moet de afstand tussen de leden zo groot zijn, dat reiniging aan 


alle kanten goed mogelijk is. Een plaatradiator (1 plaat) moet zo ver van de wand 


worden geplaatst, dat reiniging achter de radiator goed mogelijk is. 


Convectorradiatoren zijn altijd slecht reinigbaar en moeten niet worden gebruikt. 


 Er mogen geen leidingen door de vloer steken, alle leidingen dienen vanuit het 


plafond te komen. 


Door krimpen en uitzetten van leidingen (met name verwarmingsleidingen met 


sterke temperatuurschommelingen) zijn leidingdoorvoeren moeilijk volledig 


luchtdicht te maken, zodat een open verbinding van de isolatiekamer met de 


eronder gelegen ruimte zou kunnen ontstaan. 


Bovendien wordt met door de vloer stekende leidingen het reinigen van de vloer 


bemoeilijkt. 


 Als lucht wordt gerecirculeerd, bijvoorbeeld om redenen van energiebesparing, 


moet gebruik worden gemaakt van een HEPA-filter in het luchtafvoerrooster. 


Met een HEPA-filter wordt ook voorkomen dat besmette lucht in andere ruimten 


terechtkomt, voorzover die op hetzelfde luchtafvoerkanaal zijn aangesloten. 


Bij het vervangen van het HEPA-filter, moet het gebruikte filter direct in een 


afschermende folie worden verpakt. 


 Luchtafvoerkanalen zonder HEPA-filter moeten zodanig zijn aangelegd, dat het bij 


uitvallen van de ventilator niet mogelijk is dat lucht van de ene isolatiekamer in 


een andere isolatiekamer terechtkomt. 


 Luchtafvoerkanalen zonder HEPA-filter moeten goed reinig- en desinfecteerbaar 


zijn.  


Hiermee moet rekening worden gehouden bij de keuze van materialen, want niet 


alle materialen zijn bestand tegen chloor 


 De luchtafvoerkanalen naar de buitenlucht dienen altijd zo te zijn gepositioneerd 


dat het niet mogelijk is dat door weersomstandigheden of luchtcirculaties rond het 


gebouw, de afgevoerde lucht door de toevoer-openingen van de luchtkanalen, 


ramen, roosters of luchtinlaten, weer het gebouw binnenstroomt. 


 De heersende luchtdruk moet met verschildrukmeters of d.m.v. signalering 


afleesbaar zijn [3].  


In een protocol moet worden vastgelegd hoe het verplegend personeel bij een 


systeemstoring dient te handelen. 


Aan de temperatuur in de isolatiekamer worden geen bijzondere eisen gesteld. Het 


criterium is alleen de behaaglijkheid voor de patiënt. 


De ventilatie is nodig voor het voorzien van verse lucht, het wegwerken van luchtjes 


en het regelen van de temperatuur. In de praktijk zal een ventilatievoud van 6 tot 7 


malen per uur voldoende zijn. 


 


Het ventilatievoud in de sluis moet voldoende zijn om de grote hoeveelheden deeltjes 


die vrijkomen tijdens de omkleedprocedures op doelmatige wijze af te zuigen. Om de 


gewenste drukverhoudingen te realiseren, zal in het algemeen al een hoger 


ventilatievoud in de sluis nodig zijn. Naarmate het ventilatievoud hoger is, zullen de 


herstelperiode korter en de eindconcentratie van deeltjes lager zijn. 
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 De aan- en afvoerpunten van lucht in de kamer moet dusdanig zijn gepositioneerd 


dat een optimale vermenging van lucht plaatsvindt en de verdwijningstijd zo kort 


mogelijk is. 


Voorkeur heeft een lage afzuiging, om afvoer van deeltjes te bevorderen. 


 Tussen de isolatiekamer en de sluis en tussen de gang en de sluis moet de 


luchtstroom via zogenaamde overstroomroosters worden gerealiseerd (Deurspleten 


leveren ongewenste stofwervelingen op). 


1.2 Luchtregeling 


1.2.1 Mogelijke systemen 


Mogelijke systemen van luchtregeling voor bronisolatie of beschermende isolatie, zijn: 


a. onderdruk in de isolatiekamer (geschikt voor bronisolatie), 


b. overdruk in de isolatiekamer (geschikt voor beschermende isolatie), 


c. onderdruk in de sluis (geschikt voor zowel bronisolatie als beschermende 


isolatie). 


Deze mogelijke systemen worden in onderstaande tekeningen schematisch 


weergegeven. De hierin aangegeven druktrappen zijn overgenomen uit de Good 


Manufacturing Practice (GMPZ) voor ziekenhuizen [4]. 


 


De luchtdrukken worden aangegeven ten opzichte van de gang. De luchtdruk-


verschillen moeten minimaal 5 Pa bedragen. Het luchtdrukverschil van 7,5 Pa is nodig 


om de installatie zo in te regelen dat het verschil feitelijk minimaal 5 Pa bedraagt. 
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Variant B: de luchtstromen zijn zo geregeld dat er overdruk in de isolatiekamer ontstaat 


en deze voor beschermende isolatie kan worden gebruikt 


 


 


d. een omschakelbaar systeem waarmee in de isolatiekamer zowel onderdruk als 


overdruk kan worden gebracht, al naar gelang de behoefte de kamer geschikt 


te maken voor bronisolatie of beschermende isolatie. Vanwege de 


foutgevoeligheid (de schakelaar kan in de verkeerde stand staan of worden 


gebracht) wordt deze mogelijkheid door de WIP niet aanbevolen. 
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2 Keuze systeem 
Een keuze uit de in het vorige hoofdstuk vermelde mogelijkheden van luchtregeling, is 


afhankelijk van de doelstelling die met een isolatiekamer wordt beoogd. 


 Wil men in een isolatiekamer uitsluitend bronisolatie toepassen, is variant A (met 


onderdruk in de kamer) een goede optie. 


 Wil men in een isolatiekamer uitsluitend beschermende isolatie toepassen, is 


variant B (met overdruk in de kamer) een goede optie. 


 Moet de isolatiekamer zowel voor bronisolatie als voor beschermende isolatie 


gechikt zijn, dan wordt door de Werkgroep Infectiepreventie variant C 


geadviseerd (met onderdruk in de sluis, ten opzichte van de isolatiekamer en de 


rest van de afdeling).  


3 Validatie 
 Validatie van systeem en ruimten wordt aanbevolen bij ingebruikname, periodiek, 


na grote aanpassingen, renovatie en verwisseling van eventueel aanwezige HEPA-


filters. 


Door de ruimten te kwalificeren op verversingsvoud en drukhiërarchie, kan door 


middel van aanvangs- en periodieke metingen worden aangetoond dat de ruimte 


“valide” oftewel gevalideerd functioneert. 


Alle validatie-metingen dienen te worden uitgevoerd door middel van 


goedgekeurde protocollen en gecertificeerde meetapparatuur. 
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Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de 


Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld. 


 


Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie 


www.wip.nl). De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer 


verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn. 


 


Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via stwip@wip.nl. 


 


DISCLAIMER 


De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat 


de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom 


zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is. 
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Deze richtlijn beschrijft de maatregelen die extra moeten worden genomen naast de 


algemene voorzorgsmaatregelen. 


1 Indicaties 
Strikte isolatie combineert de maatregelen van contactisolatie met die van aërogene 


isolatie. 


Zie Indicaties voor isolatie: Infectieziekten en isolatiemaatregelen. 


2 Ruimte 
 De patiënt wordt op een isolatiekamer verpleegd. 


Zie voor de eisen waaraan een isolatiekamer moet voldoen, de WIP-richtlijn 


Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling, ventilatie van isolatiekamers [1]. 


 Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven. 


 Alle benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patient 


moeten in de kamer aanwezig zijn. Verband- en ander steriel materiaal wordt (in 


een hoeveelheid voor maximaal een week) in een gesloten kast bewaard. Het 


verdient aanbeveling geen grote voorraden aan te leggen. 


3 Kleding van de patiënt 
 De patiënt draagt eigen kleding.  


Voor kleding van een patiënt met virale hemorrhagische koorts, zie de WIP-


richtlijnen Hygiënische maatregelen bij virale hemorrhagische koortsen en 


Linnengoed [2,3]. 


4 Linnengoed 
Voor linnengoed hoeven geen bijzondere maatregelen te worden genomen. 


5 Serviesgoed 
Voor serviesgoed hoeven geen maatregelen te worden genomen. 


6 Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 Voor het betreden van de kamer worden handschoenen aangedaan. 


 Voor het betreden van de kamer wordt beschermende kleding met lange mouwen 


aangedaan. 


 Voor het betreden van de kamer wordt een mondneusmasker voorgedaan.  


Het type (EN 149-2001, FFP1 of FFP2) is afhankelijk van het micro-organisme. 


Bij MRSA wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan.  


 Bij strikte isolatie voor MRSA wordt hoofdbedekking gedragen. 


7 Verlaten van de isolatiekamer 
 Bij het verlaten van de isolatiekamer handelt men als volgt. 


 In de kamer worden de handschoenen uitgedaan, waarna de handen worden 


ingewreven met handalcohol. 
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 In de sluis wordt vervolgens het overschort uitgedaan, en binnenstebuiten 


gevouwen bij het afval gedaan of binnenstebuiten opgehangen bij hergebruik. 


 Vervolgens worden de muts (indien gedragen) en daarna het mondneusmasker 


afgedaan en bij het afval gedaan. 


 Ter afsluiting worden de handen ingewreven met handalcohol. 


8 Vervoer van de patiënt 
 De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heengaat, worden vooraf 


gewaarschuwd over de isolatie en eventueel te nemen maatregelen. 


 De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed. 


 De patiënt wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan, om besmetting 


van anderen tijdens het vervoer te voorkomen (alleen bij aërogene besmetting). 


 De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven. 


 


Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig bij het vervoer van een overleden patiënt, 


uitgezonderd een overledene die leed aan lassakoorts, ebolakoorts of een andere 


verwante ziekte (Zie de WIP-richtlijn Hygiënische maatregelen bij virale 


hemorrhagische koortsen) [3]}. 


9 Bezoek 
 Bezoekers dienen zich vooraf bij de verpleging te melden. 


De verpleging dient het bezoek te instrueren omtrent de te nemen maatregelen en 


dient erop toe te zien dat deze juist worden uitgevoerd. Kinderen worden alleen in 


overleg toegelaten. 


 Bij het betreden van de kamer wordt door bezoekers een mondneusmasker 


voorgedaan. Het type (EN 149-2001, FFP1 of FFP2) is afhankelijk van het micro-


organisme. Bij MRSA wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan. Ook 


wordt beschermende kleding aangetrokken.  


 Bij het verlaten van de kamer volgen bezoekers dezelfde procedure als het 


personeel. 


 Bezoekers dienen na hun bezoek hun handen te desinfecteren en vervolgens niet 


aansluitend andere patiënten te bezoeken. 


10 Reiniging 
 De kamer en de sluis worden dagelijks en voordat een nieuwe patiënt in de kamer 


wordt opgenomen, gereinigd. 


11 Afval 
Zie de WIP-richtlijn Infectiepreventie bij afvalverwijdering vanuit instellingen voor 


gezondheidszorg [4]. 


 


12 Beëindiging van de isolatie 
 Medisch en verpleegkundig materiaal dat in de kamer is geweest moet worden 


gereinigd en gedesinfecteerd. 
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Materialen die niet kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd, moeten worden 


afgevoerd. 


 De kamer wordt gedesinfecteerd volgens de procedure die wordt weergegeven in 


de WIP-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van ruimten, meubilair en 


voorwerpen [5]. 
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Hallo Heleen en Hennie, 
  
Hierbij het antwoord van de WIP commissie zoals wij dit ontvangen hebben tav de 
aanbeveling/constatering die wij gekregen hebben  mbt drukvoorziening in de MRSA kamer. 
Ik weet niet of jullie antwoord hebben gehad op de vraag, wat strikte isolatie dan inhoud? 
  
Dit is dus geen pertinent voorschrift! Bij visitaties wordt dit wel zo gepretendeerd, maar dit wordt 
niet onderbouwd door de WIP cie! 
  
Strikte isolatie is voldoende en mag beargumenteerd zonder onder/overdruk zijn mits het niet om 
TBC patiënten gaat. 
  
Misschien goed om dit breder te bespreken? 
  
Groet, 
  
Ellen Kruitbosch| Operationeel manager Dialyse afdeling 
  
Nico Bolkesteinlaan 75 | 7416 SE Deventer 
Postbus 5001 | 7400 GC Deventer 
T: (0570) 535318 
E: kruitboe@dz.nl | I: www.dz.nl 
  
Werkdagen: maandag,woensdag en donderdag 


 
  
Van: Bergervoet P.W.M.  
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 16:26 
Aan: Kruitbosch - Kerkdijk E.H. 
Onderwerp: FW: strikt isolatie bij MRSA positieve dilayse patient / Paul Bergervoet, DIP. 
  
Hallo Ellen, 
  
Zie hieronder het antwoord van de WIP ik zou zeggen goed bewaren of opsturen naar de 
mensen die de opmerking hebben gemaakt tijdens de accreditatie. 
  
Groet,  
  
Paul Bergervoet | Deskundige Infectiepreventie 
 
Afdeling infectiepreventie 
Nico Bolkesteinlaan 75 | 7416 SE Deventer  
Postbus 5001 | 7400 GC Deventer 
T: (0570) 535353 toestel 7017 
  


  
  
E: p.bergervoet@dz.nl | I:  www.dz.nl  |   
  
Van: di WIP [mailto:diwip2013@hotmail.nl]  
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 15:07 
Aan: Bergervoet P.W.M. 
Onderwerp: RE: strikt isolatie bij MRSA positieve dilayse patient / Paul Bergervoet, DIP. 
  
Beste Paul, 
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Strikte isolatie is een combinatie van contact- en aëroge-isloatie.  Dus officieël hoort er in de 
sluis een drukhiërarchie te zijn. Dit is voor TBC uiteraard erg belangrijk. Maar MRSA is toch 
voornamelijk een contactbesmetting en is zo'n drukhiërarchie in de sluis bij dialysepatiënten 
niet van levensbelang. 
Je mag in je ziekenhuis van een richtlijn afwijken mits je het beleid goed beargumenteert 
en  documenteert. Dit lijkt mij duidelijk zo'n situatie. 
Succes met je beleid! 


Met vriendelijke groet, 
  
Paul Haanen I Deskundige Infectiepreventie 
Bureau Werkgroep InfectiePreventie | LUMC | C7-131 | Postbus 9600 | 2300 RC LEIDEN 
Bereikbaarheid secretariaat T 071 526.6756  | E stwip@wip.nl 
URL www.wip.nl | www.rivm.nl/wip 
  
  
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).Verstrekking aan en gebruik door 
anderen dan geadresseerde(n) is niet toegestaan. Als u niet de geadresseerde bent, verzoek ik u de 
verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. In verband met elektronische 
verzending kunnen aan dit e-mailbericht geen rechten worden ontleend   
 
   
From: Bergervoet P.W.M. [mailto:P.Bergervoet@dz.nl]  
Sent: maandag 11 augustus 2014 13:22 
To: Infectie Preventie, St Werkgroep 
Subject: strikt isolatie bij MRSA positieve dilayse patient 
  
Naar aanleiding van een accreditatie bezoek zijn er vragen gerezen betreffende het isoleren van 
MRSA positieve dialyse patiënten. Die worden bij ons in een aparte kamer met sluis 
gedialyseerd, ook met alle toeters en bellen betreffende beschermende maatregelen.  
  
Bij de bouw van het ziekenhuis is er echter geen luchtbehandeling gebouwd met dien verstande 
dat er onderdruk in de sluis opgebouwd kon worden. Nu is er een discussie ontstaan of dat wel of 
niet mogelijk is.  
  
Ik ben ven mening dat dat niet nodig is.  
  
Uit het antwoord van de expertgroep, zie hieronder in cursief,  kan ik ook niet opmaken wat er nu 
precies wordt gedoeld. Ik lees daaruit dat je deze MRSA positieve patiënt niet op zaal kunt 
dialyseren omdat huidbarrières vaak worden doorbroken en gevoeliger voor S. aureus kolonisatie 
zijn. Maar of het dan meteen nodig is om deze patiënten in strikte isolatie te 
verzorgen  gedurende vier uur lees is er niet uit met argumenten.  
Mijn mening is dat deze patiënten ook prima in een kamer zoals hierboven geschetst verpleegd 
kunnen worden. Dus zonder luchtbehandeling/onderdruk in de sluis.  
  
Ik hoop dat er een meer genuanceerde uitspraak betreffende deze groep patiënten gemaakt kan 
worden. Veel ziekenhuizen zullen niet zo’n kamer hebben en dat alleen met grote investeringen 
kunnen bewerkstelligen. 
  
Groet,  
  
Paul Bergervoet | Deskundige Infectiepreventie 
 
Afdeling infectiepreventie 
Nico Bolkesteinlaan 75 | 7416 SE Deventer  
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Postbus 5001 | 7400 GC Deventer 
T: (0570) 535353 toestel 7017 
  


  
  
E: p.bergervoet@dz.nl | I:  www.dz.nl  |   
  
Geachte leden van de PVC, 
  
Aan de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) (onderdeel van het RIVM) zijn twee 
vragen voorgelegd. Hieronder de vragen en de antwoorden: 
  
  
1.       In den lande komen we af en toe tegen dat MRSA positieve patiënten of 
patiënten met een verdenking op een MRSA besmetting niet in strikte isolatie worden 
gedialyseerd met het argument dat het gaat om een poliklinische therapie. 
  
Standpunt PVC: MRSA positieve patiënten dienen in strikte isolatie te worden 
behandeld. Weliswaar worden dialysepatiënten volgens de afrekenregels niet 
klinisch behandeld, maar het feit dat deze patiënten drie à vier keer per week 
gedurende langere tijd met meerdere patiënten in één ruimte dialyseren, 
rechtvaardigt dat MRSA positieve patiënten of patiënten met een verdenking op een 
MRSA besmetting in strikte isolatie dienen te worden behandeld.  
  
Vraag: is dit een correcte uitleg van de WIP richtlijn? 
  
Antwoord: 
  
MRSA-Expertgroep - Casus Dialysecentra  
Datum: 25 juni 2014  
Einddatum: 7 juli 2014 
  
De Expertgroep is het eens met het standpunt van de PVC- strikte isolatie voor 
MRSA-positieve patiënten, ongeacht het MRSA type. Niet alleen op basis van de 
frequentie en tijdsduur, maar zeker ook gezien het feit dat het gaat om situaties 
waarbij door lijnen/aanprikpunten de huidbarrière is doorbroken. Daarbij zijn dialyse 
patiënten gevoeliger voor S. aureus kolonisatie maar ook voor invasieve infecties 
daarmee en hebben zij vaak kunstmaterialen in (shunts of lijnen). Bij patiënten met 
verdenking op MRSA is strikte isolatie niet altijd noodzakelijk. Er kan in individuele 
gevallen beargumenteerd en gedocumenteerd afgeweken worden van het toepassen 
van strikte isolatie. 
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 Samenvatting 


 


In ziekenhuizen zijn meerdere typen isolatiekamers in omloop. Er zijn 


isolatiekamers die patiënten beschermen ten opzichte van hun omgeving 


(beschermende isolatie), maar ook kamers die de omgeving beschermen ten 


opzichte van de besmette patiënt (bronisolatie). Sommige isolatiekamers bieden 


beide vormen van isolatie (universele isolatie), andere kamers bieden één vorm van 


bescherming of kunnen per situatie geschakeld worden.  


 


Onder het bouwregime van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) bestonden 


prestatie-eisen voor isolatiekamers. Deze eisen zijn inmiddels komen te vervallen, 


waardoor er geen specifieke wettelijke normering meer bestaat voor een aantal 


zaken die te maken heeft met luchtkwaliteit, drukhiërarchie, temperatuur en 


luchtvochtigheid. Wel hanteert de sector voor de bouw en inrichting van 


isolatiekamers de richtlijn “Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling Ventilatie van 


isolatiekamers” van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP). In deze richtlijn worden 


bouwkundige en installatietechnische basiscondities en de luchtregeling 


beschreven. 


 


De indruk bestaat dat er variatie is in het functioneren van de verschillende typen 


isolatiekamers en dat isolatiekamers met een schakelinstallatie onnodig risico met 


zich meebrengen. De IGZ heeft TNO daarom gevraagd het functioneren van de 


verschillende systemen voor isolatiekamers nader te onderzoeken en na te gaan of 


meer specifieke richtlijnen nodig zijn. De focus van dit onderzoek is de 


isolatieverpleging op algemene verpleegafdelingen in ziekenhuizen.  


 


De volgende stappen zijn gezet om een antwoord te vinden op de vraagstelling: 


een literatuurverkenning, nagaan aantal incidenten, gesprekken met deskundigen 


infectiepreventie en (installatie)adviseurs, een enquête onder deskundigen 


infectiepreventie en het voorleggen van de resultaten aan de WIP. 


 


Uit de verkenning van de literatuur blijkt dat er weinig wetenschappelijke literatuur 


beschikbaar is, waarin wordt ingegaan op het functioneren van de techniek in 


isolatiekamers en de effecten daarvan op luchtkwaliteit, drukhiërarchie, temperatuur 


en luchtvochtigheid. Uit de praktische literatuur blijkt, dat een speciale isolatiekamer 


niet voor alle soorten isolatie nodig is. In de WIP-richtlijn worden de basiscondities 


en de luchtregeling beschreven. Uit buitenlandse normering blijkt dat isolatiekamers 


met een schakelinstallatie, waarbij onderdruk en overdruk afwisselend kunnen 


worden gerealiseerd, niet zijn toegestaan of sterk worden afgeraden. Dit vanwege 


het risico op bedieningsfouten. 


 


De gesprekken met deskundigen infectiepreventie en een schriftelijke raadpleging 


van installateurs en installatieadviseurs, laten een overzicht zien van knelpunten en 


good practices. In de praktijk blijken verschillende typen isolatiekamers in gebruik te 


zijn, met name gericht op universele isolatie en in mindere mate op bronisolatie.  


De laatste jaren worden voornamelijk universele kamers gebouwd, met onderdruk 


in de sluis, die zowel voor bron- als beschermende isolatie benut kunnen worden. 


Schakelbare kamers komen, behoudens enkele kinderafdelingen en high & 


intensive care units, niet veel meer voor. 
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Incidenten die in isolatiekamers plaatsvinden zijn zelden aan de techniek, 


waaronder het gebouw, de installatie of de vaste inrichting, alleen toe te schrijven. 


Voor het ontwerpen van isolatiekamers hanteren de installateurs en 


installatieadviseurs de WIP-richtlijn “Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling 


Ventilatie van isolatiekamers”. Ook de deskundigen infectiepreventie zijn van 


mening dat deze richtlijn goed bruikbaar is, al wordt er in de praktijk wel van 


afgeweken en zijn er op bijvoorbeeld het punt van de validatie verbeteringen 


mogelijk. 


De enquête, die is uitgezet onder leden van de VHIG, onderschrijft de bevindingen 


uit de gesprekken.  


 


Tijdens dit onderzoek zijn verschillende methoden van dataverzameling toegepast. 


Deze aanpak vergroot de betrouwbaarheid van de uitkomsten: het functioneren van 


isolatiekamers is vanuit verschillende perspectieven verkend. Op basis van het 


onderzoek wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor het vervolg. Deze 


berusten niet op duidelijk bewijs ter voorkoming van besmettingen, maar zijn 


gebaseerd op expert opinion en de richtlijnen in het buitenland. 


 


Geconcludeerd kan worden dat de WIP-richtlijn “Bouw- en inrichtingseisen isolatie-


afdeling Ventilatie van isolatiekamers” een goede basis vormt met betrekking tot het 


functioneren van isolatiekamers in ziekenhuizen. De richtlijn wordt door 


verschillende partijen in het veld herkend en erkend. In het veld is draagvlak 


aanwezig voor de verbetering van de richtlijn ten aanzien van onder andere de 


validatie, differentiatie van het veiligheidsniveau en ‘healing environment’-aspecten. 


Aanbevolen wordt om de WIP-richtlijn op bovenstaande punten aan te passen en 


de basis te laten zijn voor een door de NVZ, NFU en wetenschappelijke 


verenigingen van medici breed gedragen en geaccepteerde veldnorm. 


Daarnaast wordt aanbevolen om een duidelijk validatie- en monitoringsprotocol op 


te stellen, waarin zowel de methodiek als de frequentie wordt aangegeven. 


Tot slot wordt aanbevolen om bij nieuwbouw of renovatie geen schakelbare 


isolatiekamers meer toe te passen.  


 


Op basis van bovenstaande aanbevelingen kan de IGZ een toetsings- en 


handhavingskader opstellen en hier duidelijk en eenduidig over communiceren. 
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 1 Inleiding 


1.1 Achtergrond 


1.1.1 Typen/beschrijving 


In ziekenhuizen zijn meerdere typen isolatiekamers in omloop. Er zijn 


isolatiekamers die noodzakelijk zijn voor de microbiologische bescherming van 


patiënten tegen hun omgeving (beschermende isolatie), maar ook kamers die de 


omgeving beschermen ten opzichte van de besmette patiënt (bronisolatie). 


Sommige isolatiekamers bieden beide vormen van isolatie (universele isolatie), 


andere kamers bieden één vorm van bescherming of kunnen per situatie 


geschakeld worden.  


1.1.2 Regelgeving: voorheen, bestaand 


Onder het bouwregime van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) bestonden 


prestatie-eisen voor isolatiekamers, zowel voor het aantal, afhankelijk van het soort 


verpleegafdeling (standaard en medium care en dagverpleging, high en intensive 


care, kinderverpleging), als voor de drukhiërarchie
1
. Deze prestatie-eisen zijn 


inmiddels vervallen. 


 


Wel hanteert de sector voor de bouw en inrichting van isolatiekamers de richtlijn 


“Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling Ventilatie van isolatiekamers” van de 


Werkgroep Infectiepreventie (WIP). In deze richtlijn worden de basiscondities 


(bouwkundig en installatietechnisch) en de luchtregeling beschreven. De keuze van 


het systeem van luchtregeling is uiteindelijk afhankelijk van de doelstelling die met 


een isolatiekamer wordt beoogd: bronisolatie, beschermende isolatie of beide 


vormen van isolatie. Ook de indicaties en de te nemen voorzorgsmaatregelen voor 


de diverse vormen van isolatie zijn beschreven in richtlijnen van de WIP. 


 


Met het vervallen van de prestatie-eisen WTZi bestaat geen specifieke wettelijke 


normering meer voor een aantal zaken die te maken heeft met luchtkwaliteit, 


drukhiërarchie, temperatuur en luchtvochtigheid. Dit met het oog op het voorkómen 


van enerzijds besmetting van binnen naar buiten en anderzijds van buiten naar 


binnen. 


 


Daarnaast bestaat de indruk dat er verschil bestaat in het functioneren van de 


verschillende typen isolatiekamers. Vanwege het wegvallen van specifieke 


regelgeving en omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van mening is 


dat de isolatiekamers met schakelinstallatie onnodig risico met zich meebrengen, 


wil zij graag weten of de universele isolatiekamer zonder schakelinstallatie wellicht 


de nieuwe norm zou moeten zijn. De IGZ heeft TNO gevraagd dit verder te 


onderzoeken en na te gaan of meer specifieke richtlijnen nodig zijn. 


 


Belangrijk in het onderzoek is of er voldoende draagvlak in het veld is om tot meer 


specifieke richtlijnen te komen. 


                                                      
1  College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Voorzieningen voor ziekenhuisverpleging, 


Bouwmaatstaven voor nieuwbouw, november 2003. 
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1.2 Probleemstelling 


1.2.1 Doelstelling 


Het doel van het onderzoek is om technische knelpunten in kaart te brengen met 


betrekking tot het functioneren of het bedienen van isolatiekamers in ziekenhuizen 


en na te gaan of hier gevaarlijke situaties uit kunnen ontstaan voor de patiënt en de 


omgeving. Daarnaast heeft het onderzoek tot doel om het draagvlak in het veld 


omtrent (nieuwe) normering op dit vlak te peilen.  


1.2.2 Vraagstelling 


TNO heeft zich in dit eerste stadium van het onderzoek gericht op een verkenning 


van het probleem. Concreet leidt dit tot de volgende hoofd- en deelvragen: 


 


Hoe functioneren de verschillende systemen voor isolatiekamers in de praktijk? 


 Wat is er in de literatuur bekend over het functioneren van techniek in 


isolatiekamers?  


 Zijn er incidenten bekend in de praktijk en zo ja, wat was hiervan de oorzaak? 


 Welke typen isolatiekamers zijn in gebruik en hoeveel isolatiekamers werken 


nog met een schakelinstallatie? 


 Is er draagvlak in het veld voor herziening van de richtlijn? 


1.2.3 Afbakening project 


De IGZ onderscheidt vier aandachtsgebieden: 


1. isolatieverpleging op ”algemene” verpleegafdelingen (algemene verpleging, 


medium care, dagverpleging); 


2. isolatieverpleging op afdelingen voor intensive care; 


3. isolatieverpleging op kinderafdelingen en op afdelingen waar intensieve zorg 


wordt verleend aan neonaten (NICU) en aan kinderen (PICU); 


4. cohortering bij grootschalige uitbraken. 


 


De focus van dit onderzoek is aandachtsgebied 1, de isolatieverpleging op 


algemene verpleegafdelingen.  


 


Bijzondere situaties, zoals implicaties bij het gebruik van warmtewielen, zijn in 


eerste instantie buiten beschouwing gelaten, maar kunnen later eventueel in een 


vervolgonderzoek of nieuwe norm worden opgenomen.  


 


De WIP-richtlijnen “Indicaties voor isolatie” en “maatregelen tegen overdracht van 


bijzonder-resistente micro-organismen (BRMO)” zijn gebaseerd op actuele 


zorginhoudelijke inzichten en biedt voldoende inzicht bij welke indicaties welk type 


isolatieverpleging voor welke duur geïndiceerd is. Dit aspect vormt derhalve geen 


onderdeel van het project, maar is de basis. Evenmin onderdeel van het project is 


de behoefteraming aan isolatiecapaciteit op landelijk niveau, onder invloed van 


epidemiologische ontwikkelingen. Het in 2000 door het RIVM uitgevoerde 


onderzoek naar epidemiologische ontwikkelingen en landelijk beschikbare 


capaciteit – waarin op landelijk niveau een aanzienlijke overcapaciteit aan 


isolatiekamers werd geconstateerd – is blijkens praktijkervaringen van de IGZ nog 


voldoende actueel. 
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 1.3 Plan van aanpak 


De volgende stappen zijn gezet om een antwoord te vinden op de vraagstelling: 


1. literatuurverkenning; 


2. onderzoek incidenten; 


3. gesprekken met deskundigen infectiepreventie en (installatie)adviseurs; 


4. enquête onder deskundigen infectiepreventie; 


5. resultaten voorleggen aan WIP. 


 


Allereerst is via onder meer de WIP en het Emergency Care Research Institute 


(ECRI) gezocht naar nationale en internationale literatuur en richtlijnen over 


isolatiekamers. Vervolgens zijn schriftelijk een aantal installatieadviseurs 


geraadpleegd. Via de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de 


Gezondheidszorg (VHIG) zijn gesprekken gevoerd met deskundigen 


infectiepreventie uit verschillende algemene en academische ziekenhuizen (zie 


bijlage B), waarbij ook navraag is gedaan naar mogelijke incidenten in 


isolatiekamers. Bij de IGZ bleken geen directe incidentmeldingen bekend. Om een 


antwoord te krijgen op resterende vragen is via de VHIG een beknopte digitale 


enquête gehouden onder deskundigen infectiepreventie binnen ziekenhuizen.  


Een aantal knelpunten uit het onderzoek is voorgelegd aan een arts microbioloog. 


Tot slot zijn de bevindingen voorgelegd aan de Werkgroep Infectiepreventie.  


1.4 Resultaat 


Het resultaat van de probleemverkenning is een actueel overzicht van good 


practices en aandachtspunten met betrekking tot de techniek in isolatiekamers, 


waarbij wordt ingegaan op de gestelde vragen en wordt verkend of meer specifieke 


richtlijnen wenselijk zijn. Daarnaast wordt een eerste inventarisatie gegeven van het 


aantal en type isolatiekamers dat op dit moment in gebruik is. Met het doorlopen 


van het plan van aanpak wordt draagvlak gecreëerd voor eventuele 


vervolgstappen. 


1.5 Inhoud rapport 


In het volgende hoofdstuk wordt een kort overzicht van praktische en 


wetenschappelijke literatuur gepresenteerd. In hoofdstuk 3 komt vervolgens de 


praktijk aan het woord. Aan het eind van elk hoofdstuk worden de belangrijkste 


bevindingen samengevat. In hoofdstuk 4 worden ten slotte conclusies getrokken, de 


vraagstellingen beantwoord en enkele aanbevelingen gedaan. 
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 2 Literatuurstudie 


2.1 Inleiding 


Dit hoofdstuk bestaat uit de resultaten van een verkennende bureaustudie door 


TNO naar zowel praktische als wetenschappelijke literatuur.  


Voor wetenschappelijke artikelen is onder andere gezocht in de database van het 


Emergency Care Research Institute (ECRI) en het digitale loket ‘Veilige Gebouwen 


in de Zorg’. Trefwoorden zijn: isolation facilities, isolation rooms, infections, air 


quality en ventilation. Bronnen waarin is gezocht naar praktische informatie en 


richtlijnen zijn de database van de WIP en ook het hierboven genoemde loket.  


Via deskundigen binnen TNO zijn gericht artikelen aangeleverd over het thema.  


2.2 Typen isolatiekamers 


Er zijn diverse vormen en gradaties van isolatie van patiënten in ziekenhuizen. 


Isolatie van besmettelijke patiënten ter voorkoming van besmetting van andere 


patiënten of personeel wordt bronisolatie genoemd. Beschermende isolatie of 


omgekeerde isolatie vindt plaats om de patiënt te beschermen tegen 


infectie(ziekten) van buitenaf. 


Tabel 1 Overzicht isolatievormen. 


Vormen van isolatie Locatie 


Bronisolatie Standaardisolatie Contactisolatie Kan in eenpersoonskamer 


Druppelisolatie Kan in eenpersoonskamer 


Aërogene isolatie  Isolatiekamer 


Strikte isolatie Isolatiekamer 


Beschermende isolatie Isolatiekamer 


Universele 


isolatie 


Combinatie van bronisolatie en 


beschermende isolatie 


Isolatiekamer 


Bronnen:  Basisverpleegkunde – J.A.M. Kerstens e.a. (2006); Ziekenhuishygiëne – Mia Vande 


Putte e.a. (Leuven (B), 2000); Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling Ventilatie 


van isolatiekamers – Werkgroep Infectiepreventie (2004).  


 


Contactisolatie, ter voorkoming van overdracht via direct contact of besmette 


voorwerpen, en druppelisolatie, ter voorkoming van overdracht via druppels c.q. 


aerosolen (door bijvoorbeeld hoesten of niezen), kan met behulp van een protocol 


in een eenpersoonskamer worden verzorgd. 


Voor de overige vormen van isolatie moet gebruik worden gemaakt van een 


speciale isolatiekamer, die alleen via een sluis bereikbaar is.  


 


Er zijn voor een isolatiekamer vier systemen van luchtregeling mogelijk: 


a. onderdruk in de isolatiekamer (geschikt voor bronisolatie), 


b. overdruk in de isolatiekamer (geschikt voor beschermende isolatie), 


c. onderdruk in de sluis (geschikt voor zowel bronisolatie als beschermende 


isolatie) 


d. schakelbaar naar keuze onderdruk/overdruk in de isolatiekamer (geschikt voor 


zowel bronisolatie als beschermende isolatie). 
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Isolatiekamers komen voor op ‘gewone’ verpleegafdelingen (algemene verpleging, 


medium care en dagverpleging), afdelingen voor intensive care en kinderafdelingen 


(inclusief intensieve zorg voor neonaten en kinderen). 


De totale beschikbare capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen wordt door het RIVM 


geraamd op 700 isolatiekamers
2
. Deze raming is aan de lage kant.  


Volgens het monitoringrapport van het Bouwcollege
3
 bedraagt het percentage 


eenpersoonskamers met sluis 11% van het totaal aantal kamers in de Nederlandse 


ziekenhuizen. 


2.3 Normering in Nederland en daarbuiten 


De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft in december 2004 de richtlijn “Bouw- 


en inrichtingseisen isolatie-afdeling Ventilatie van isolatiekamers”
4
 vastgesteld. 


Deze richtlijn is van toepassing bij aërogene isolatie, strikte isolatie, universele 


isolatie en beschermende isolatie. Bij die isolatievormen moet namelijk gebruik 


worden gemaakt van een speciale isolatiekamer, die alleen via een sluis bereikbaar 


is. 


In de richtlijn worden de basiscondities (bouwkundig en installatietechnisch) en de 


luchtregeling beschreven. De keuze van het systeem van luchtregeling is 


uiteindelijk afhankelijk van de doelstelling die met een isolatiekamer wordt beoogd: 


bronisolatie, beschermende isolatie of beide. 


 


Het College bouw zorginstellingen (Bouwcollege) kende basiskwaliteitseisen die 


onder meer betrekking hadden op de nieuwbouw en verbouw van isolatiekamers in 


ziekenhuizen. Deze betroffen luchtkwaliteit en drukhiërarchie, de (oppervlakte van 


de) sluis, sanitaire voorzieningen, uitzicht vanuit en inrichting van de kamer, de 


hoeveelheid isolatiekamers per standaardverpleegafdeling, afdeling high care, 


intensive care en neonatologie. Met het vervallen van het bouwregime voor de 


ziekenhuizen per 1 januari 2008 zijn ook deze basiskwaliteitseisen niet meer van 


toepassing. 


 


In de Australasian Health Facility Guidelines wordt onder andere aandacht besteed 


aan de preventie van infecties. In dat verband komen de isolatiekamers ook aan de 


orde. Er wordt in deze richtlijnen aandacht geschonken aan standaard 


isolatiekamers, kamers met onderdruk, met overdruk en quarantainekamers. 


Isolatiekamers met een schakelinstallatie waarbij onderdruk en overdruk 


afwisselend kunnen worden gerealiseerd zijn in deze richtlijnen niet toegestaan.  


Het risico op mogelijke bedieningsfouten wordt daarvoor als één van de redenen 


opgevoerd.  


 


De Engelse richtlijn Supplement 1: Isolation facilities in acute settings (2005) bij 


HBN 4 (Health Building Note 4, 1997) zit om dezelfde reden ook op deze lijn.  


In deze richtlijn wordt gekozen voor een sluis (lobby) met overdruk, zodat (vuile) 


lucht vanuit de isolatiekamer de gang niet bereikt en omgekeerd. Op deze manier 


kan de isolatiekamer zowel voor bronisolatie als voor beschermende isolatie 


                                                      
2  RIVM rapport 403502 002 Benodigde isolatiecapaciteit in ziekenhuizen. M.C. Busch e.a.  


November 2000. 
Monitoring Gebouwkwaliteit Algemene Ziekenhuizen. Macrorapportage. Rapportnummer 607. 
College bouw zorginstellingen. 2007. 


4  De geplande revisie van de WIP-richtlijn in 2009 heeft niet plaatsgevonden. 
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 gebruikt worden. Deze drukhiërarchie wijkt af van de in Nederland gehanteerde 


norm, zoals in paragraaf 2.2 beschreven staat.  


 


In Scandinavië worden hoge eisen gesteld aan isolatiekamers, mogelijk vanwege 


het relatief hoge aandeel voor beenmergtransplantaties, waarbij de CDC-richtlijnen
5
 


worden gehanteerd. Hierin wordt onder andere High Efficiency Particulate Air 


(HEPA) filtering van binnenkomende lucht en een ventilatievoud van minimaal 12x 


per uur vereist. 


2.4 Artikelen over ventilatie 


In diverse Engelstalige artikelen wordt aandacht besteed aan de relatie tussen het 


ontwerp van een isolatieafdeling en het voorkomen van infecties. In vrijwel al deze 


artikelen ligt de nadruk op bijvoorbeeld het verschil tussen een oude situatie met 


een zaal of meerpersoonskamers op de isolatieafdeling en een nieuwe situatie 


waarin van eenpersoonskamers op de isolatieafdeling sprake is. Dit onderwerp 


speelt in Nederland niet, aangezien we hier standaard voor een eenpersoonskamer 


kiezen bij de isolatie van patiënten en niet voor een meerpersoonskamer. 


Andere artikelen gaan in op de manier waarop infecties worden overgedragen van 


patiënten naar bijvoorbeeld personeel, de rol van ventilatie en luchtcirculatie en de 


(bouwkundige) maatregelen die getroffen kunnen worden om deze overdracht 


zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze artikelen bevatten voor Nederland geen 


nieuwe inzichten.  


 


Eén artikel
6
 gaat wel uitgebreider in op het effect van ventilatie op de stroming van 


(besmette) deeltjes in een eenpersoonskamer. In het artikel wordt het risico op 


infectie van de patiënt met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) 


geanalyseerd, door te ‘meten’ op diverse plaatsen in de kamer, en ook te variëren 


met de locaties van de in- en uitlaat van lucht. Daarnaast wordt ook gewerkt met 


uiteenlopende soorten luchttoevoerroosters. Uit de analyses blijkt dat de kans op 


infectie beïnvloed wordt door de locatie waar lucht wordt binnengelaten en waar de 


lucht weer verdwijnt. Verder is de infectiekans sterk afhankelijk van de plek: naast 


het bed, bij de deur of aan het voeteneind. Tot slot is het opvallend dat ook hier, in 


tegenstelling tot het Nederlandse uitgangspunt, wordt uitgegaan van overdruk in 


plaats van onderdruk in de sluis.  


2.5 Conclusie 


Er is niet veel wetenschappelijke literatuur beschikbaar waarin wordt ingegaan op 


isolatiekamers op verpleegafdelingen in ziekenhuizen en dan met name op het 


functioneren van de techniek in isolatiekamers en de effecten daarvan op 


luchtkwaliteit, drukhiërarchie, temperatuur en luchtvochtigheid. Zoals uit 2.4 blijkt, 


ligt de nadruk in de artikelen over isolatiekamers meestal op andere procedurele 


zaken. 


 


                                                      
5  Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices  


Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of 
Infectious Agents in Healthcare Settings. 


Villafruela JM, Castro F, José JFS, Saint-Martin J, Comparison of air change efficiency, 


contaminant removal effectiveness and infection risk as IAQ indices in isolation rooms, Energy 


and Buildings, 2012. 
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Een speciale isolatiekamer is niet voor alle soorten isolatie nodig. In de WIP-richtlijn 


worden de basiscondities en de luchtregeling beschreven. Uit buitenlandse 


normering blijkt dat isolatiekamers met een schakelinstallatie, waarbij onderdruk en 


overdruk afwisselend kunnen worden gerealiseerd, niet zijn toegestaan of sterk 


worden afgeraden. Dit vanwege het risico op bedieningsfouten. 


Verder blijkt uit één wetenschappelijk artikel dat de kans op infectie van een patiënt 


beïnvloedt wordt door de locatie waar besmette deeltjes een isolatiekamer 


binnenkomen en hoe en waar ze worden afgevoerd. 


In bijlage A is een overzicht opgenomen van de normering in Nederland en het 


buitenland en de gevonden literatuur. 
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 3 De praktijk 


3.1 Inleiding 


In het kader van dit onderzoek is, om de literatuur aan te vullen en te toetsen aan 


de praktijk, contact gezocht met deskundigen op het gebied van isolatiekamers in 


Nederland. Installatieadviseurs en installateurs zijn schriftelijk geraadpleegd aan de 


hand van enkele vragen en vervolgens is met deskundigen infectiepreventie in 


diverse algemene en academische ziekenhuizen gesproken. Ten slotte is via de 


VHIG een korte enquête uitgezet onder een grotere groep deskundigen 


infectiepreventie. 


3.2 Typen isolatiekamers 


Uit de diverse gesprekken blijkt globaal welke typen isolatiekamers en/of welke 


systemen in isolatiekamers momenteel in Nederlandse ziekenhuizen worden 


toegepast. 


 


Isolatiekamers voor zowel bronisolatie (onderdruk in de isolatiekamer), 


beschermende isolatie (overdruk in de isolatiekamer) en universele isolatie 


(onderdruk in de sluis) komen momenteel nog voor. De indruk is dat bij nieuw- of 


verbouw, vanwege kostenbesparing en minder risico’s, vrijwel overal wordt gekozen 


voor de universele oplossing met een sluis op onderdruk. 


Kamers waar de technische dienst of de gebruiker door middel van een schakelaar 


een onderdruk- of overdrukregime kan creëren, worden vanwege het risico op 


menselijke fouten weinig toegepast of zijn inmiddels vervangen. 


 


Hoe vaak elk type isolatiekamer in Nederland voorkomt is niet exact bekend. Het 


aantal isolatiekamers werd voor nieuwbouw voorheen voorgeschreven in de 


Bouwmaatstaven Voorzieningen voor ziekenhuisverpleging, vastgesteld door het 


Bouwcollege d.d. november 2003. Zie de volgende tabel uit deze bouwmaatstaven. 


Tabel 2 voorgeschreven aantallen isolatiekamers volgens Bouwmaatstaven Cbz d.d. november 


2003. 


Zorgniveau of doelgroep  Minimaal noodzakelijk voorzieningenniveau 


standard care één gesluisde (eenpersoons)isolatiekamer 
met drukhiërarchie per circa 35 bedden, met 
een minimum van één kamer (2,9%) 


high care en hoger één gesluisde (eenpersoons)isolatiekamer 
met drukhiërarchie per 8 bedden, met een 
minimum van één kamer; contactisolatie 
mogelijk voor de gehele capaciteit (12,5%) 


neonaten één geïsoleerde couveusekamer met 
drukhiërarchie, onafhankelijk van de totale 
verpleegcapaciteit voor neonaten 


zuigelingen en kinderen twee gesluisde (eenpersoons) isolatiekamers 
met drukhiërarchie, onafhankelijk van de 
totale verpleegcapaciteit voor de doelgroep 


 


Uit navraag bij installatieadviseurs en installateurs blijkt dat isolatiekamers op zowel 


onderdruk als overdruk voorkomen, soms schakelbaar, maar dat in de meeste 


gevallen om praktische en financiële redenen bij nieuw- of verbouw wordt gekozen 


voor de universele variant, waarbij de sluis op onderdruk staat ten opzichte van de 
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kamer en de gang. In de bouwplannen zit vrijwel altijd een eigen sanitaire cel en 


een sluis in de isolatiekamers. Bij isolatiekamers voor beschermende isolatie wordt 


de toegevoerde lucht HEPA gefilterd en is er in de isolatiekamer een overdruk ten 


opzichte van de omringende ruimten (sanitaire cel, sluis en gang van de afdeling). 


3.3 Knelpunten 


Uit de gesprekken met deskundigen infectiepreventie zijn diverse knelpunten ten 


aanzien van het functioneren van isolatiekamers naar voren gekomen. 


 


De volgens de WIP aanbevolen validatie van systemen vindt niet overal standaard 


plaats. Waar wel validatiemetingen plaatsvinden, blijkt dat het volgens de WIP-


richtlijn vereiste minimale luchtdrukverschil van 5 Pa in de sluis ten opzichte van de 


gang en de kamer niet altijd wordt gehaald. Daarnaast worden soms 


luchtlekverliezen door wandaansluitingen geconstateerd. Uit rookproeven blijkt de 


luchtrichting meestal wel correct. Bij validatie blijkt voorts dat het ventilatievoud niet 


altijd voldoende is om besmette deeltjes snel af te voeren. 


 


Niet overal worden de drukverschillen gemonitord en de HEPA-filters periodiek 


gecontroleerd en gekoppeld aan het gebouwbeheerssysteem (GBS) met een 


doormelding (inclusief vertraging) naar een centrale verpleegpost. Daarbij is het 


voor het verpleegkundig personeel meestal niet zichtbaar of de benodigde ventilatie 


werkt en het benodigde drukverschil in de sluis wordt behaald. Niet overal is 


hiervoor een automatische alarmering of indicatie aangebracht. 


 


Op bijvoorbeeld IC-afdelingen wordt soms gebruik gemaakt van een aparte 


gemeenschappelijke personensluis tussen twee isolatiekamers in. Door deze sluis 


kan geen bed worden vervoerd. Daartoe is de wand tussen gang en isolatiekamer 


voorzien van een moeilijk luchtdicht af te dichten (schuif)deur, waardoor het 


vereiste luchtdrukverschil niet kan worden gehandhaafd. 


Gemeenschappelijke sluizen brengen een besmettingsrisico met zich mee en 


zouden daarom moeten worden voorkomen. Verder is een dergelijke sluis vaak niet 


voldoende groot om schoon en vuil materiaal gescheiden op te kunnen bergen. 


 


Bij een ‘schakelbare’ isolatiekamer kan onduidelijkheid ontstaan of de kamer nu 


voor bron- of beschermende isolatie kan worden ingezet. Daarnaast zijn er 


ziekenhuizen waar zowel bronisolatie- als beschermende isolatiekamers 


voorkomen. Personeel is zich niet altijd bewust van de specifieke drukhiërarchie en 


functie van de specifieke kamers, waardoor ook hier vergissingen en dus risico’s 


kunnen ontstaan. 


 


Niet overal zijn sluisdeuren voorzien van een zogeheten interlocksysteem.  


Een interlocksysteem houdt in dat zodra de ene deur wordt geopend de andere 


automatisch vergrendeld blijft of als beide deuren zijn ontgrendeld en één deur 


wordt geopend de andere automatisch wordt vergrendeld. Bij het ontbreken van 


een dergelijk systeem kan een ongewenste open verbinding tussen de 


isolatiekamer en verpleegafdeling ontstaan met mogelijke risico’s. 


     


Gewezen wordt op het specifieke protocol voor het gebruik van 


adembeschermingsmaskers in het geval van open TBC. In het in de WIP-richtlijn 


aangegeven model van de universele isolatiekamer is de sluis het “afvoerputje” en 







 


 


TNO-rapport | 2012 R11119  17 / 28 


 dus een vuile ruimte. In dit geval is al na het uitkomen van deze richtlijn gekozen 


voor de veiligheid van de gebruikers door het masker op de gang op en af te doen. 


 


Alleen bij recirculatie van lucht moet volgens de WIP-richtlijn gebruik worden 


gemaakt van een HEPA-filter in het luchtafvoerrooster van de isolatiekamer, om te 


voorkomen dat besmette lucht weer kan worden toegevoerd in de isolatiekamer of 


andere ruimten. In de richtlijn van de WIP staan voorwaarden om zonder filter te 


werken. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de filtering van de afvoer van 


lucht waarin specifieke en bijzonder-resistente micro-organismen voorkomen. 


3.4 Incidenten 


Incidenten in isolatiekamers met betrekking tot besmetting zijn meestal niet 


aantoonbaar te wijten aan (alleen) de techniek. Hieronder verstaan we het gebouw, 


de installatie of de vaste inrichting. 


 


Er zijn volgens de deskundigen infectiepreventie in Nederland geen recente 


incidenten bekend of onderzocht, die aantoonbaar toe te schrijven zijn aan de 


bouw, installaties of inrichting van isolatiekamers. 


  


In antwoord op een vraag die TNO aan de IGZ gesteld heeft over incidenten blijkt 


dat er bij de IGZ geen directe meldingen zijn binnengekomen over isolatiekamers. 


Wel zijn situaties bekend waarin de schakelbare isolatiekamers tot risico’s hebben 


geleid, maar niet direct tot calamiteiten of aantoonbare verspreiding. Er zijn echter 


geen onderzoeken naar buiten gekomen naar aanleiding van dergelijke situaties 


waarin niet de juiste schakeling zou zijn gebruikt.  


3.5 Good practices 


De betrokken deskundigen infectiepreventie kennen binnen hun eigen ziekenhuizen 


geen situaties die volledig als ‘good practices’ kunnen worden bestempeld.  


Wel worden de volgende punten als ‘good practice’ gezien: 


- de aanbevolen universele isolatiekamer met een personen- en beddeningang 


via een separate sluis op onderdruk, 


- voldoende ruimte in de sluis om schoon en vuil materiaal gescheiden op te 


kunnen bergen, 


- een interlock op de sluisdeuren,  


- direct zicht via glas in deuren en wanden tussen gang en kamer, om 


monitoring en bewaking van de patiënt zonder fysiek contact maar via visueel 


contact mogelijk te maken,  


- aandacht voor ‘healing environment’-aspecten van de kamer voor de soms 


lange tijd geïsoleerde patiënt, zoals inrichting en daglichttoetreding,  


- in navolging hiervan ook adequaat geïnstrueerde gebruikers. 


3.6 Situatie specifiek maatwerk 


Een enkele keer komt de situatie specifiek maatwerk voor ten aanzien van 


isolatievoorzieningen. Zo wordt bijvoorbeeld op een speciale afdeling voor 


brandwondenpatiënten in het Martini Ziekenhuis op een aantal isolatiekamers 


(intensive care) gebruik gemaakt van een (down flow)plenum boven het bed, een 


aanvullende voorziening waarvoor tot dusver geen specifieke normen of eisen 
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gelden. Een aparte specificatie voor bijzondere doelgroepen wordt evenwel niet 


nodig geacht. 


3.7 Typen ontwerp- en/of prestatiespecificaties 


In het kader van infectiepreventie worden de volgende ontwerp- en/of prestatie-


specificaties genoemd, die als input voor ontwerp- en bouwprocessen worden 


gebruikt: 


- de WIP-richtlijn Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling Ventilatie van 


isolatiekamers (2004),  


- de oude Bouwmaatstaven Voorzieningen voor ziekenhuisverpleging van het 


Bouwcollege, 


- het Handboek Ziekenhuisventilatie van TNO d.d. juni 2002. 


 


Installatieadviseurs en installateurs geven aan als uitgangspunt voor het ontwerp de 


WIP-richtlijn te hanteren, waarna in overleg maatwerk plaatsvindt op het gebied 


van: 


- centrale of separate luchtafvoer, 


- drukhiërarchie,  


- maatregelen ter bescherming van het retourkanaal (voor het afvangen van 


gevaarlijke micro-organismen),  


- doorstroming van de ruimte (ventilatievoud),  


- een eventueel laminaire flowplafond, 


- sanitaire voorzieningen, 


- vloer-, wand-, plafond- en gevelsystemen. 


 


Diverse installateurs en installatieadviseurs geven aan kant-en-klare concepten op 


de plank te hebben liggen, uitgaande van verschillende mogelijkheden voor de 


isolatie (bronisolatie, beschermende isolatie of een combinatie van beide).  


Mocht sprake zijn van een kamer met een flowplafond, dan wordt de thermische 


invloed van de gevel gecompenseerd, maar dan zit de kamer wel bomvol met 


techniek. 


3.8 Behoefte aan specifieke richtlijnen of normen 


De bovengenoemde WIP-richtlijn bevat voldoende prestatie-eisen. Toch worden de 


hierin gestelde waarden volgens deskundigen infectiepreventie in de praktijk niet 


gehaald door bijvoorbeeld afwijkende wand- en gevelsystemen.  


 


Daarnaast lijkt er behoefte aan een instrument of document om meer sturing te 


kunnen geven aan ontwerpende partijen. Architecten zijn volgens de geïnterviewde 


deskundigen infectiepreventie vaak niet op de hoogte van de WIP-richtlijn en het 


ontbreekt al in beginsel aan de voorwaarden om aan de prestatie-eisen van de WIP 


te voldoen. Ook ontbreekt het aan een duidelijke omschrijving van de taken, 


verantwoordelijkheden en bevoegdheden tijdens een bouwtraject voor de 


infectiepreventiedeskundige. Vervolgens zou ook meer aandacht moeten worden 


besteed aan ‘healing environment’-aspecten van de kamer voor de soms lange tijd 


geïsoleerde patiënten. Hierbij kan gedacht worden aan de inrichting van de kamer, 


het uitzicht en daglichttoetreding. 
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 Validatie kan concreter worden geformuleerd dan nu in de WIP-richtlijn gebeurt, 


waarbij de essentiële parameters om te valideren beter kunnen worden 


omschreven. 


  


Voor eventuele veldnormen of eisen voor isolatiekamers zou volgens deskundigen 


infectiepreventie rekening moeten worden gehouden met differentiatie in het 


veiligheidsniveau. Veel isolatiekamers in algemene ziekenhuizen zouden niet 


hoeven te worden uitgevoerd in de meest zware variant. 


 


In de WIP-richtlijn staat expliciet als eis aan een isolatiekamer voor aërogene, 


strikte, universele en beschermende isolatie dat deze alleen via een sluis 


bereikbaar is. Alleen contact- en druppelisolatie mogen ook in een standaard 


eenpersoonskamer zonder sluis plaatsvinden. Deze opmerking staat echter in de 


inleiding, waardoor deze in de praktijk vaak over het hoofd gezien wordt.  


3.9 Installatietechnische aandachtspunten en aanbevelingen  


3.9.1 Filters en luchtafvoer 


Tijdens het onderzoek is de aanvullende vraag naar voren gekomen of zogeheten 


High Efficiency Particulate Air (HEPA)-filtering op naar buiten afgevoerde 


ventilatielucht nodig zou zijn. Uit navraag blijkt dat deskundigen infectiepreventie en 


artsen microbioloog dit ongeacht het type micro-organisme niet noodzakelijk 


achten, mits hierdoor geen onveilige situaties ontstaan. Het beleid is veelal om de 


lucht vanuit de isolatiekamers en/of de bijbehorende sluis direct naar buiten af te 


voeren, waarbij aangetekend wordt dat de afvoer zich niet nabij personenvervoer of 


een luchtinlaat bevindt en geen recirculatie kan plaatsvinden. Indien niet aan deze 


voorwaarden kan worden voldaan, zou een HEPA-filter op de afvoer moeten 


worden toegepast. Aanbevolen wordt om, ook waar normaal geen HEPA-filter nodig 


wordt geacht, in ieder geval voorzieningen te treffen zodat bij het plotseling 


voorkomen van gevaarlijke en/of bijzonder-resistente micro-organismen, zoals het 


SARS-virus, alsnog direct op een goed bereikbare plaats een HEPA-filter op de 


afvoer kan worden aangebracht. 


 


Bij het toepassen van een HEPA-filter wordt het risico gelopen dat deze vervuild en 


zelfs verstopt kan raken waardoor de luchtstroming door dit filter in het geding komt. 


Dit kan ertoe leiden dat er onvoldoende lucht aan de ruimte wordt toegevoerd en de 


drukhiërarchie niet wordt gerealiseerd. Om dit te voorkomen is in de operationele 


sfeer (onderhoud en beheer) meer aandacht nodig voor dit aspect.  


    


Installateurs merken over de afvoer naar de omgeving op, dat de afvoerlucht bijna 


altijd over een rooster met HEPA-filter wordt afgezogen, ook wanneer er voor een 


separate afvoer per kamer is gekozen. Het kanalensysteem wordt bereikbaar 


geïnstalleerd en ruim voorzien van voorzieningen om inwendige reiniging mogelijk 


te maken. Wanneer voor een gecombineerd afvoerkanalensysteem wordt gekozen, 


dan wordt ook overwogen gasdichte sectiekleppen te installeren. 


 


Deskundigen infectiepreventie geven de voorkeur aan separate afvoer van lucht uit 


isolatiekamers vanwege het besmettingsrisico via mogelijke recirculatie bij 


gezamenlijke afvoer. 


Daarbij zou warmtewisseling alleen mogen worden toegepast, mits geen overdracht 


van gecontamineerde lucht of deeltjes uit deze luchtstroom aan de toevoerlucht kan 
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plaatsvinden. Een zogeheten twincoil-systeem voldoet aan deze eis. Bij toepassing 


van warmtewielen moet de overdracht van besmette lucht op een andere manier 


worden tegengegaan. Voorkomen dient te worden dat in eerste instantie de 


besmette lucht in het luchtbehandelingssysteem van het ziekenhuis terechtkomt. Dit 


kan alleen als de besmette lucht uit de kamer/sluis over HEPA-filters wordt 


afgevoerd, tenzij de lucht direct op een veilige plek naar buiten kan. 


3.9.2 Luchtverversing 


Installateurs en installatieadviseurs geven aan een isolatiekamer royaal door te 


spoelen met verse lucht, meestal 8 maal per uur. Of recirculatie plaatsvindt, hangt 


van allerlei factoren af. Vaak wordt ervoor gekozen om alleen verse ventilatielucht 


te gebruiken. Afhankelijk van het type isolatiekamer vindt toe- of afvoer in de sluis, 


toe- en afvoer in de kamer en afvoer in de sanitaire cel plaats. 


Volgens de WIP-richtlijn voldoet in de praktijk een ventilatievoud van 6 tot 7 maal 


per uur in de isolatiekamer. In de sluis zal in het algemeen een hoger ventilatievoud 


nodig zijn om het drukverschil te realiseren. 


3.9.3 Drukverschillen 


Installateurs en installatieadviseurs hanteren drukprofielen zoals ze die meestal 


voor druktrappen aanhouden: 7,5 Pa (met als 'alarmwaarde' 5 Pa, bijvoorbeeld 


wanneer er een monitoringsysteem is geïnstalleerd). De vraag is of het 


voorgeschreven drukverschil voldoende is om te voorkomen dat er bij het openen 


van deuren of temperatuurverschillen tussen ruimten ongewenste luchtstromingen 


ontstaan. Aanbevolen wordt om aan te sluiten op de principes van de concept WIP-


richtlijn Luchtkwaliteit in operatieafdeling klasse 1 ten aanzien van luchtdichtheid en 


luchtstroming (zie bijlage C). 


3.10 Inventarisatie aantal en type kamers, uitkomsten enquête 


Via een digitale enquête is aan de bij de VHIG aangesloten deskundigen 


infectiepreventie een aantal vragen over de isolatiekamers in hun ziekenhuis 


voorgelegd (zie bijlage D). In totaal hebben 36 ziekenhuizen aan de enquête 


deelgenomen. Dit zijn zowel academische ziekenhuizen als algemene 


ziekenhuizen. Daarnaast hebben zowel ziekenhuizen met good practices 


gereageerd, als ziekenhuizen waar de situatie voor verbetering vatbaar is.  


 


Gevraagd is allereerst het aantal isolatiekamers op te geven gerangschikt naar type 


(bron-, beschermende, schakelbare, universele of andere isolatiekamer) en afdeling 


(standaard verpleegafdeling, high & intensive care unit, standaard kinderafdeling, 


neonaten of pediatrische intensive care unit, overige afdelingen). 


Voorts is gevraagd of en met welke frequentie volgens de WIP-richtlijn wordt 


gevalideerd en of bij de validatiemetingen de vereiste waarden voor de ventilatie en 


drukhiërarchie worden behaald. 


Daarnaast is de vraag gesteld of de lucht vanuit de isolatiekamer en/of sluis direct 


naar buiten wordt afgevoerd met een separaat afvoerkanaal en of in dat geval de 


afgevoerde lucht wordt gefilterd. 
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 Uit de enquête blijkt dat universele isolatiekamers het frequentst voorkomen (zie 


figuur 1). Ook bronisolatiekamers komen relatief veel voor maar bij nieuwbouw 


wordt vrijwel overal gekozen voor de universele variant. Schakelbare kamers 


komen, behoudens enkele kinderafdelingen en high & intensive care units, in 


beperkte mate voor. In tabel 3 zijn de volledige uitkomsten van de inventarisatie 


weergegeven. De resultaten van vier ziekenhuizen zijn niet in de tabel opgenomen, 


omdat hun opgaven niet compleet waren of niet voldeden aan de door ons 


gehanteerde definities.  


 


 


 
Figuur 1 Aantal isolatiekamers gerangschikt naar type. 


 


 


Elf ziekenhuizen geven aan ook andere typen isolatiekamers te gebruiken, die voor 


een groot deel worden omschreven als eenpersoonsisolatiekamers zonder sluis. 


Een tweetal ziekenhuizen hiervan geeft expliciet aan kamers zonder drukhiërarchie 


als isolatiekamer te gebruiken. Zoals eerder aangegeven zijn deze kamers niet in 


de aantallen in tabel 3 verwerkt. Niet iedere respondent heeft de opgegeven andere 


typen isolatiekamers nader toegelicht. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het 


ontbreken van een eenduidige definitie van het begrip isolatiekamer. 
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Tabel 3:  aantallen isolatiekamers per type en per afdeling (enquête juni-juli 2012 onder 36 


ziekenhuizen) 


 


 


Afdeling 


Bronisolatie-


kamers 


Beschermende 


isolatiekamers 


Schakelbare 


isolatie-


kamers 


Universele 


isolatie-


kamers 


Ander 


type 


isolatie-


kamers 


Verpleegafdeling 


(standard & 


medium care) 


 


 


113 


 


 


13 


 


 


14 


 


 


283 


 


 


69 


High & intensive 


care 


 


26 


 


0 


 


34 


 


45 


 


41 


Kinderafdeling 


(standard & 


medium care) 


 


 


17 


 


 


0 


 


 


13 


 


 


54 


 


 


40 


Intensive care 


neonaten (NICU) 


 


4 


 


0 


 


0 


 


4 


 


5 


Intensive care 


kinderen (PICU) 


 


0 


 


0 


 


22 


 


6 


 


2 


Overige 


afdelingen 


6 13 3 23 10 


Totaal 166 26 86 415 167 


 19,3% 3,0% 10,0% 48,3% 19,4% 


  
 


Uit tabel 4 blijkt dat er relatief weinig periodiek volgens de WIP-richtlijn wordt 


gevalideerd. In bijna de helft van de ziekenhuizen wordt zelfs nooit gevalideerd of is 


onbekend of wordt gevalideerd op het volgens de WIP vereiste minimale 


ventilatievoud. In bijna een derde van de ziekenhuizen wordt zelfs nooit gevalideerd 


of is onbekend of wordt gevalideerd op het volgens de WIP vereiste drukverschil 


van minimaal 5 Pa. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat de noodzaak van 


periodiek valideren discutabel is, wanneer er ook een vorm van eigen controle of 


monitoring plaatsvindt. Alleen valideren na een verbouwing, na verwisseling van 


HEPA-filters of bij knelpunten zou voldoende moeten zijn. 


Tabel 4 frequentie validatie (enquête juni-juli 2012 onder 36 ziekenhuizen). 


 Validatie
 1)


 


Jaarlijks < 1x 


per 


jaar 


> 1x 


per 


jaar 


Na 


verbouw 


Na 


verwisseling 


HEPA-filters 


Bij 


knelpunten 


Nooit Onbekend 


Ventilatievoud 28% 8% 0% 36% 25% 28% 39% 6% 


Drukverschil 28% 17% 8% 31% 19% 22% 22% 8% 


1) Meerdere antwoorden tegelijk mogelijk. 
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 Daar waar gevalideerd wordt, wordt niet altijd het volgens de WIP vereiste minimale 


ventilatievoud en drukverschil behaald (zie tabel 5). Waar de lucht vanuit de 


isolatiekamer en/of sluis direct naar buiten wordt afgevoerd wordt deze in meer dan 


40% van de gevallen niet gefilterd. 
 


Tabel 5 aanvullende vragen (enquête juni-juli 2012 onder 36 ziekenhuizen). 


 Ja Nee Soms wel, 


soms niet 


Onbekend 


Wordt in de isolatiekamer een 


verversingsvoud van minimaal 6 maal 


per uur conform de WIP-richtlijn 


behaald? 


 


 


50,0% 


 


 


5,6% 


 


 


19,4% 


 


 


25,0% 


Wordt tussen sluis en gang en tussen 


sluis en isolatiekamer een feitelijk 


gemeten drukverschil van minimaal 5 


Pa conform de WIP-richtlijn behaald? 


 


 


41,7% 


 


 


11,1% 


 


 


22,2% 


 


 


25,0% 


Wordt de lucht vanuit de 


isolatiekamer en/of sluis direct naar 


buiten afgevoerd met een separaat 


afvoerkanaal? 


 


36,1% 


 


27,8% 


  


 


30,6% 


 


5,6% 


Zo ja, wordt de direct naar buiten 


afgevoerde lucht dan ook gefilterd? 


 


 


29,2% 


 


41,7% 


 


20,8% 


 


8,3% 


3.11 Conclusie 


Er zijn verschillende typen isolatiekamers in gebruik, met name gericht op 


universele isolatie en in mindere mate op bronisolatie. De laatste jaren worden 


voornamelijk universele kamers gebouwd, met onderdruk in de sluis, die zowel voor 


bron- als beschermende isolatie benut kunnen worden. Schakelbare kamers 


komen, behoudens enkele kinderafdelingen en high & intensive care units, niet veel 


meer voor. 


Incidenten die in isolatiekamers plaatsvinden zijn zelden aan de techniek, 


waaronder het gebouw, de installatie of de vaste inrichting, alleen toe te schrijven. 


Voor het ontwerpen van isolatiekamers hanteren de installateurs en 


installatieadviseurs de WIP-richtlijn als uitgangspunt. Ook de deskundigen 


infectiepreventie zijn van mening dat deze richtlijn goed bruikbaar is, alleen hebben 


zij de indruk dat er in de praktijk wel van afgeweken wordt en zij geven daarnaast 


aan dat op het punt van onder andere de validatie nog verbeteringen mogelijk zijn. 


In de praktijk vindt validatie onvoldoende plaats. Daar waar gevalideerd wordt, 


wordt niet altijd het volgens de WIP vereiste minimale ventilatievoud en drukverschil 


behaald.  
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 4 Conclusies en aanbevelingen 


In dit laatste hoofdstuk van het rapport worden de resultaten besproken en wordt 


een antwoord gegeven op de vraagstelling van het onderzoek. De gehanteerde 


methode wordt tegen het licht gehouden en tot slot worden aanbevelingen 


geformuleerd voor het vervolg.   


4.1 Evaluatie methode 


Tijdens dit onderzoek zijn verschillende methoden van dataverzameling toegepast, 


zoals een literatuurstudie, een expertmeeting en een digitale enquête. Deze aanpak 


vergroot de betrouwbaarheid van de uitkomsten: het functioneren van 


isolatiekamers is vanuit verschillende perspectieven verkend. De resultaten uit de 


praktijk kunnen hierdoor onderbouwd worden met de resultaten uit de literatuur en 


de literatuur kan toegespitst worden op de Nederlandse situatie.  


Tijdens de expertmeeting is gesproken met leden van de Vereniging voor Hygiëne 


& Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG). Gekozen is voor het 


samenbrengen van deze beroepsgroep, omdat zij de ‘spin in het web’ vormen rond 


het functioneren van isolatiekamers in ziekenhuizen. Zij hebben een centrale rol in 


de advisering bij de nieuwbouw, renovatie en operationele setting van 


isolatiekamers en bij calamiteiten die zich hier voordoen. Daarnaast heeft schriftelijk 


contact plaatsgevonden met installatieadviseurs van diverse bedrijven.  


Een kanttekening bij het onderzoek is dat de deskundigen infectiepreventie en 


installatieadviseurs slechts een selecte groep vormen, die zich met het functioneren 


van isolatiekamers in ziekenhuizen bezighouden. Om dit te ondervangen zijn in het 


laatste stadium van het onderzoek de resultaten voorgelegd aan de Werkgroep 


Infectiepreventie, die vanuit meerdere disciplines haar oordeel heeft gegeven.  


De enquête leverde een respons op van circa 35%. Gezien de vrijblijvende aard 


van de enquête en de beperkte tijd van twee weken om te antwoorden, kan dit als 


een goede eerste opbrengst worden gezien. Daarnaast heeft een variëteit aan 


ziekenhuizen meegewerkt, wat een genuanceerde indruk geeft van de Nederlandse 


situatie. De verschillen in de opgave van het aantal isolatiekamers worden 


vermoedelijk veroorzaakt door de verschillende definities, die in de praktijk worden 


gehanteerd.    


4.2 Beantwoording vraagstelling 


In hoofdstuk 1 is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe functioneren de 


verschillende systemen voor isolatiekamers in de praktijk?  


 


Deze vraag kan aan de hand van de deelvragen worden beantwoord. 


1. Wat is er in de literatuur bekend over het functioneren van techniek in 


isolatiekamers? 


 


Er is niet veel wetenschappelijke literatuur beschikbaar waarin wordt ingegaan op 


het functioneren van isolatiekamers op verpleegafdelingen in ziekenhuizen.  


Met name het functioneren van de techniek in isolatiekamers en de effecten 


daarvan op luchtkwaliteit, drukhiërarchie, temperatuur en luchtvochtigheid komt 
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beperkt aan de orde. De nadruk in de artikelen over isolatiekamers ligt meestal op 


andere procedurele zaken. 


Uit de literatuur blijkt wel dat een speciale isolatiekamer niet voor alle soorten 


isolatie nodig is. Contactisolatie
7
 en druppelisolatie kunnen met behulp van een 


protocol in een eenpersoonskamer worden verzorgd. Uit buitenlandse normering 


blijkt dat isolatiekamers met een schakelinstallatie waarbij onderdruk en overdruk 


afwisselend kunnen worden gerealiseerd niet zijn toegestaan of sterk worden 


afgeraden. Dit vanwege het risico op bedieningsfouten. 


Verder blijkt het van belang voor de kans op infectie van een patiënt waar exact de 


toe- en afvoerroosters in de ruimten zich bevinden. 


2. Zijn er incidenten bekend in de praktijk en zo ja, wat was hiervan de oorzaak? 


 


Er zijn geen directe meldingen van incidenten in isolatiekamers bekend die toe te 


schrijven zijn aan de techniek (bouw, installaties of vaste inrichting) van 


isolatiekamers. Wel zijn situaties bekend waarin de schakelinstallaties tot risico’s 


hebben geleid, maar niet direct tot calamiteiten of aangetoonde verspreiding.  


3. Welke typen isolatiekamers zijn in gebruik en hoeveel isolatiekamers werken 


nog met een schakelinstallatie? 


 


Uit de enquête onder deskundigen infectiepreventie van 36 ziekenhuizen blijkt dat 


met name universele isolatiekamers en in mindere mate bronisolatiekamers vaak 


voorkomen, maar dat bij nieuwbouw vrijwel overal wordt gekozen voor de 


universele variant. Isolatiekamers met een schakelinstallatie komen, behoudens 


enkele kinderafdelingen en high & intensive care units, niet veel voor. Het totaal 


aantal schakelbare isolatiekamers in Nederland is onbekend. Uit de enquête blijkt 


dat onder de deelnemende ziekenhuizen circa 86 schakelbare isolatiekamers 


aanwezig zijn. Dit is 10% van het totale aantal opgegeven isolatiekamers. Er zijn 


ook situaties aangegeven, waarbij kamers zonder drukhiërarchie als isolatiekamer 


worden gebruikt. Deze zijn niet meegenomen in bovenstaande telling. De exacte 


aantallen van kamers zonder drukhiërarchie zijn ook onbekend. 


 


Uit de enquête blijkt vervolgens ook dat er weinig periodiek wordt gevalideerd en in 


een groot aantal ziekenhuizen nooit. Validatie vindt hoofdzakelijk plaats na een 


verbouwing, na verwisseling van HEPA-filters of bij knelpunten. Daar waar 


gevalideerd wordt, wordt niet altijd het volgens de WIP-richtlijn vereiste minimale 


ventilatievoud en drukverschil behaald. Waar de lucht vanuit de isolatiekamer en/of 


sluis direct naar buiten wordt afgevoerd wordt deze in meer dan 40% van de 


gevallen niet gefilterd. Een filtering wordt door deskundigen infectiepreventie en 


artsen microbioloog in deze gevallen niet noodzakelijk geacht, mits wordt 


voorkomen dat door weersomstandigheden of luchtcirculaties rond het gebouw, de 


afgevoerde lucht door de toevoeropeningen van de luchtkanalen, ramen, roosters 


of luchtinlaten, weer het gebouw binnenstroomt. 
  


                                                      
7 Bij wijze van uitzondering mag contactisolatie onder voorwaarden ook op zaal plaatsvinden.   
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 4. Is er draagvlak in het veld voor herziening van de norm? 


 


De huidige WIP-richtlijn “Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling Ventilatie van 


isolatiekamers” kan als ontwerpuitgangspunt en norm worden gehanteerd. Wel is er 


draagvlak voor verbetering van de richtlijn ten aanzien van de validatie, het maken 


van onderscheid (differentiatie) in het vereiste veiligheidsniveau en ‘healing 


environment’ aspecten van de isolatiekamer. 


4.3 Aanbevelingen 


Op basis van het onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen geformuleerd 


worden.  


Normstelling 


1. De WIP-richtlijn “Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling Ventilatie van 


isolatiekamers” vormt een goede basis met betrekking tot het functioneren van 


isolatiekamers, mits aandacht wordt besteed aan de punten zoals validatie en 


differentiatie van het veiligheidsniveau (paragraaf 3.8). De richtlijn wordt tevens 


door verschillende partijen in het veld herkend en erkend. Om deze richtlijn 


meer draagvlak te geven en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren, 


wordt aanbevolen om de WIP-richtlijn de basis te laten zijn voor een door de 


NVZ, NFU en wetenschappelijke verenigingen van medici breed gedragen en 


geaccepteerde veldnorm. In bijlage C worden suggesties gegeven voor een 


eventuele aanpassing van of aanvulling op onderdelen van de WIP-richtlijn.  


Dit zou kunnen worden verwerkt in een revisie van de huidige richtlijn of in een 


door partijen onderschreven oplegnotitie; 


2. Aanbevolen wordt een duidelijk validatie- en monitoringsprotocol op te stellen, 


waarin zowel de methodiek als de frequentie wordt aangegeven. De WIP zou 


hier samen met TNO het voortouw in kunnen nemen; 


3. Ontraden wordt bij nieuwbouw of renovatie schakelbare isolatiekamers toe te 


passen; 


4. Aanbevolen wordt vanuit de IGZ en/of WIP een duidelijke voorkeur uit te 


spreken voor universele isolatiekamers waarbij de sluis als “afvoerputje” 


fungeert en de sluis naast patiëntendoorgang ook geschikt is voor het 


transport van een patiënt in een ziekenhuisbed.  


 


Bovenstaande berust niet op duidelijk bewijs ter voorkoming van besmettingen, 


maar is gebaseerd op expert opinion en de richtlijnen in het buitenland.  


Waar geen sprake is van nieuwbouw of grootschalige renovatie is in bestaande 


isolatiekamers extra aandacht voor onderhoud en validatie vereist. 


 


Handhaving 


5. Op basis van bovenstaande aanbevelingen kan de IGZ een toetsings- en 


handhavingskader (veldnorm) opstellen en hier duidelijk en eenduidig over 


communiceren. 
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Vervolgonderzoek 


6. Indien de IGZ meer bewijs wenst te verzamelen, zou verder onderzoek plaats 


moeten vinden. Dit onderzoek kan aan de ene kant verdiepend zijn. 


Bijvoorbeeld door het opzetten van een casestudy, waarbij ingezoomd wordt 


op de dagelijkse praktijk van de verschillende betrokken partijen en 


beroepsgroepen.  


Aan de andere kant kan gekozen worden voor een verbreding, door de 


resultaten van dit onderzoek onder een groter aantal ziekenhuizen te toetsen 


en meer ziekenhuizen bij het onderzoek te betrekken.  


Een combinatie van verbreding en verdieping is natuurlijk ook mogelijk.    
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 C Aanpassingen of aanvullingen WIP-richtlijn 


De WIP-richtlijn ‘Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling, Ventilatie van 


isolatiekamers’ zou op de volgende onderdelen kunnen worden aangepast of 


aangevuld: 


1. De definitie van een isolatiekamer (een eenpersoonskamer die alleen via een 


sluis bereikbaar is en geschikt is voor aërogene, strikte, beschermende en 


universele isolatie) en overige definities opnemen in een apart hoofdstuk 


‘Afkortingen en definities’. 


2. 1.1.1 Bouwkundig:  


 Als zich een geïsoleerde patiënt in de isolatiekamer bevindt, is de 


isolatiekamer alleen via een sluis bereikbaar. 


 De sluis moet voldoende groot zijn om zowel schoon en vuil materiaal 


gescheiden op te kunnen bergen.  


 Gemeenschappelijke sluizen voor meerdere isolatiekamers moeten 


worden voorkomen.  


 Een voorziening moet worden getroffen waarbij het niet mogelijk is dat de 


sluisdeuren tussen de gang en isolatiekamer gelijktijdig geopend zijn 


(interlock). 


 Er moet worden aangetoond dat, als er een luchtstroming is door de 


aanwezige naden en aansluitingen, deze over de gehele lengte van de 


naad of aansluiting onder de operationele omstandigheden de juiste 


stromingsrichting heeft (van isolatiekamer naar de sluis bij beschermende 


en universele isolatie of andersom bij bronisolatie). 


Temperatuurverschillen hebben invloed op deze luchtstroming.  


Bij geopende deuren kan, ondanks de drukhiërarchie, een luchtstroming 


in de verkeerde richting ontstaan. Het gesloten houden van deuren is van 


belang voor de luchtkwaliteit in de isolatiekamer. Het aantonen van de 


stromingsrichting door kieren en aansluitingen kan middels rook 


plaatsvinden. 


 Geef de bouwkundige constructie van de isolatiekamer (exclusief de deur 


naar de sluis) een luchtdichtheid met een maximale qv;10- waarde (m3/h) 


van 1,5 maal het volume van de isolatiekamer in m3 per uur.   


3. 1.1.2 Installatietechnisch: In verband met het kunnen afvangen van gevaarlijke 


en/of bijzonder-resistente micro-organismen zoals het SARS-virus, moet 


rekening worden gehouden met het eventueel kunnen plaatsen van een 


HEPA-filter op het luchtafvoerrooster in de isolatiekamer of de sluis, ook als de 


lucht direct naar de buitenlucht wordt afgevoerd. Uitgaande van een 


overstroomprincipe met de sluis als ‘afvoerputje’, wordt er uit de isolatiekamer 


zelf geen lucht afgevoerd en alleen maar toegevoerd. De lucht wordt dan uit de 


sluis afgevoerd. 


4. 1.2.1 Mogelijke systemen: Vanwege het risico op bedieningsfouten wordt het 


omschakelbaar systeem bij nieuwbouw niet toegestaan. Dit mag nog meer 


benadrukt worden, dan in de huidige richtlijn gedaan wordt.  


5. 2 Keuze systeem: Aanbevolen wordt om bij nieuwbouw altijd uit te gaan van 


variant C.   
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6. 3 Validatie: naast de reeds genoemde validatie van eventueel aanwezige 


HEPA-filters, het jaarlijks vaststellen van: 


 de luchtdichtheid van de isolatiekamer (qv;10-waarde) via een blowerdoortest, 


 de juiste stromingsrichting met behulp van rook. 


 


Buiten de richtlijn om zou aandacht kunnen worden gevraagd voor: 


- direct zicht via glas in deuren en wanden tussen gang en kamer (of sluis), om 


monitoring en bewaking van de patiënt zonder fysiek contact maar via visueel 


contact mogelijk te maken,  


- de ‘healing environment’ aspecten van de kamer voor de soms lange tijd 


geïsoleerde patiënt, zoals inrichting van de kamer en daglichttoetreding, 


- in navolging hiervan ook adequaat geïnstrueerde gebruikers. 
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 D Vragenlijst enquête 


1. In welk ziekenhuis bent u werkzaam? 


 


2. Vul in het onderstaande schema per afdeling het aantal isolatiekamers in, 


gerangschikt naar type. 


 


 


 


 


 


 


Afdeling 


Type kamer 


Isolatiekamer 


op onderdruk 


(bronisolatie) 


Isolatiekamer op 


overdruk 


(beschermende 


isolatie) 


Isolatiekamer 


schakelbaar 


naar keuze 


onderdruk/ 


overdruk 


Universele 


isolatiekamer 


met sluis op 


onderdruk 


Ander type 


isolatiekamer 


Verpleegafdeling 


standaard/ 


medium care 


     


High & intensive 


care 


     


Kinderafdeling 


standaard/ 


medium care 


     


Intensive care 


neonaten 


     


Intensive care 


kinderen 


     


Overige 


afdelingen 


     


 


3. Wordt de lucht vanuit de isolatiekamer en/of sluis direct naar buiten 


afgevoerd met een separaat afvoerkanaal?  


 ja 


 nee, ga door naar vraag 5 


 bij sommige isolatiekamers wel, bij sommige niet 


 onbekend 


 


4. Wordt de direct naar buiten afgevoerde lucht gefilterd? 


 ja 


 nee 


 bij sommige isolatiekamers wel, bij sommige niet 


 onbekend 


 


5. Worden de systemen en ruimten van isolatiekamers volgens de WIP-


richtlijn Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling Ventilatie van 


isolatiekamers gevalideerd op verversingsvoud (meerdere antwoorden 


tegelijk mogelijk)? 


 ja, jaarlijks 


 ja, periodiek minder dan één keer per jaar 


 ja, periodiek meerdere keren per jaar 


 ja, na grote aanpassingen en renovaties 


 ja, na verwisseling van eventueel aanwezige HEPA-filters  
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 ja, bij knelpunten  


 nee, ga door naar vraag 7 


 onbekend, ga door naar vraag 7 


 


6. Wordt in de isolatiekamer een verversingsvoud van minimaal 6 maal per 


uur conform deze WIP-richtlijn behaald? 


 ja 


 nee 


 soms wel, soms niet 


 onbekend 


 


7. Worden de systemen en ruimten van isolatiekamers volgens de WIP-


richtlijn Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling Ventilatie van 


isolatiekamers gevalideerd op drukhiërarchie (meerdere antwoorden 


tegelijk mogelijk)? 


 ja, jaarlijks 


 ja, periodiek minder dan één keer per jaar 


 ja, periodiek meerdere keren per jaar 


 ja, na grote aanpassingen en renovaties 


 ja, na verwisseling van eventueel aanwezige HEPA-filters  


 ja, bij knelpunten  


 nee, ga door naar vraag 9 


 onbekend, ga door naar vraag 9 


 


8. Wordt tussen sluis en gang en tussen sluis en isolatiekamer een feitelijk 


gemeten drukverschil van minimaal 5 Pa conform deze WIP-richtlijn 


behaald? 


 ja 


 nee 


 soms wel, soms niet 


 onbekend 


 


9. Heeft u overige opmerkingen of aanvullingen? 


………………………………………………………………………………………. 


 








E-mail bericht van 20 augustus 2014 
 
Geachte mevrouw van IJzerloo, 
 
In antwoord op ons prettige gesprek heb ik navraag gedaan bij enkele collega’s omtrent de stand van 
zaken. 
 
De MRSA richtlijn  van de WIP verwijst naar richtlijn strikte isolatie.   Conform de WIP moeten MRSA-
positieve  personen in isolatie worden verpleegd dus men gaat uit van een verplichte isolatiekamer. 
Deze verwijst vervolgens weer door naar de richtlijn bouw en inrichtingseisen van isolatiekamers.  De 
huidige richtlijn is echter ingetrokken en het proces van herziening wordt opgestart. Door de 
perikelen rondom de WIP is het de vraag of en wanneer dit plaats gaat vinden. TNO is als expertlid 
betrokken geweest bij de voorbereidingen hiervan.  
 
Ten aanzien van de WIP observeren wij dat het lijkt alsof er richtlijnen worden ingetrokken die 
voorbij hun ‘garantieperiode’ lijken te zijn. Normaliter worden deze herzien. De status van de WIP als 
privaat-rechterlijk orgaan maakt dat zij kan doen wat haar lijkt uit te komen. Een mogelijke oplossing 
voor uw visitatiecommissie zou kunnen inhouden dat alsnog de oude richtlijn wordt overgenomen; 
daarbij geef je het een ‘status’ als bijvoorbeeld veldnorm;  (op voorwaarde dat partijen in het 
veld  het er over eens zijn dat de oude richtlijn terecht kan worden beschouwd als minimale 
kwaliteitseis). Door dit zelfstandig te verheffen tot veldnorm zou er voor de bij u aangesloten partijen 
naar verwachting geen direct probleem meer moeten ontstaan. Ik neem aan dat jullie nog wel een 
kopie hebben van de oude richtlijn? 
 
Op verzoek van de Inspectie heeft TNO een voorbereidende studie uitgevoerd naar de thans 
ingetrokken (en aan herziening toezijnde) WIP-richtlijn en daar enkele observaties en ervaringen bij 
geplaatst. Dit publieke rapport heb ik in de bijlage bijgesloten. Hierin treft u ook de opmerkingen aan 
ten aanzien van de WZV/WTZi  en de impact die dit heeft op de  oude bouwmaatstaven/prestatie-
eisen die golden ten tijde van het College Bouw zorginstellingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joram Nauta 
 


 


  
Drs. ing. N.J. (Joram) Nauta 
senior projectmanager 
Dutch Centre for Health Assets 


T +31 (0)88 866 29 36 
M +31 (0)64 835 68 36 
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Betreft: Standpunt bepaling Plenaire Visitatie Commissie ten aanzien van de benodigde  isola-
tie maatregelen bij het verplegen van MRSA positieve dialysepatiënten 
 
Naar aanleiding van onduidelijkheden en discussie over de van toepassing zijnde isolatie maatregelen 
bij het verplegen van MRSA positieve patiënten heeft de PVC van Nefrovisie een werkgroep gevormd 
om de volgende vragen te beantwoorden:  


a. Welke eisen worden gesteld aan een isolatiekamer? 
b. Bestaat er voor een dialysecentrum de verplichting over een isolatiekamer  te beschikken? 
c. Als die verplichting niet bestaat hoe dient dan te worden voorzien in de mogelijkheid dialyse in 


een isolatiekamer aan te bieden?  
 
De werkgroep, bestaande uit Anja Bijpost, dialyse verpleegkundige, Sacha Lobatto, internist-nefroloog 
en Harald Brulez, internist-nefroloog heeft hiervoor de vigerende WIP richtlijnen geanalyseerd, overleg 
gehad met experts uit het veld en een PubMed search gedaan. Daarna zijn alle bronnen met elkaar 
vergeleken en is de werkgroep tot de volgende inzichten gekomen. 
 
a. Welke eisen worden gesteld aan een isolatiekamer? 
 
De vigerende WIP richtlijn MRSA (Vastgesteld: december 2012; Revisie: december 2017)i stelt dat 
zowel patiënten met een bewezen MRSA dragerschap (risicocategorie 1) als patiënt met een hoog 
risico op MRSA-dragerschap (risicocategorie 2) in strikte isolatie behandeld moeten worden. De 
richtlijn verwijst vervolgens naar de WIP-richtlijn Strikte isolatie voor de infectiepreventiemaatregelen.  
  
De WIP-richtlijn Strikte isolatie (Vastgesteld: november 2006; Revisiedatum: november 2011)ii combi-
neert de maatregelen van contactisolatie met die van aërogene isolatie en verwijst hierbij naar de 
WIP-richtlijn Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling, ventilatie van isolatiekamers. 
 
De WIP-richtlijn Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling, ventilatie van isolatiekamers (Vastgesteld: 
december 2004 Revisie: december 2009)iii stelt ten aanzien van strikte isolatie strengere eisen aan de 
locatie. Voor deze isolatievorm moet gebruik worden gemaakt van een speciale isolatiekamer, die 
alleen via een sluis bereikbaar is. Eén van de kenmerken van een isolatiekamer met sluis, is dat door 
ventilatie wordt beperkt dat er overdracht van micro-organismen plaatsvindt. Er moet onder andere 
door middel van de luchtstroom worden voorkomen dat micro-organismen van de patiënt in andere 
ruimten terechtkomen. Bij bronisolatie (zoals bij MRSA dragerschap of hoge verdenking daarop) dient 
er gebruik te worden gemaakt van onderdruk in de isolatiekamer of onderdruk in de sluis. De lucht-
drukverschillen moeten daarbij minimaal 5 Pa bedragen. Het luchtdrukverschil van 7,5 Pa is nodig om 
de installatie zo in te regelen dat het verschil feitelijk minimaal 5 Pa bedraagt.  
 
Ondanks het feit dat de WIP-richtlijnen “Strikte Isolatie”  en “Bouw- en inrichtingseisen isolatie-
afdeling, ventilatie van isolatiekamers” niet meer actueel zijn worden zij door de IGZ als vigerend 
beschouwd en is zij van mening dat instellingen deze dienen na te volgen.  
 
Na enig rondvragen heeft de werkgroep begrepen dat verwacht mag worden dat beide richtlijnen nog 
dit jaar geactualiseerd zullen worden en op voornoemde standpunten niet gewijzigd zullen worden. 
 
b. Bestaat er voor een dialysecentrum de verplichting over een isolatiekamer  te beschikken 


en als die verplichting niet bestaat hoe dient dan te worden voorzien in de mogelijkheid di-
alyse in een isolatiekamer aan te bieden?  


 
Stelling B-1: bij de (ver)bouw van de dialyseafdeling moet minstens voldaan zijn aan de ver vereisten 
genoemd in het rapport “Bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor dialyse” vastge-
steld door het college bouw ziekenhuisvoorzieningen op 14 januari 2002.iv 
 
De wettelijke grondslag van de Bouwmaatstaven was de Wet Zorgvoorzieningen (WVZ). Echter met 
de inwerkingtreding  van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ) is dat wettelijke kader komen te 
vervallen. TNO heeft op verzoek van IGZ een rapport uitgebracht. Daarin wordt geconcludeerd  
dat de WIP-richtlijn “Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling Ventilatie van isolatiekamers” een 
goede basis vormt met betrekking tot het functioneren van isolatiekamers in ziekenhuizen. Op basis 
van voornoemd TNO-rapport heeft de IGZ een toetsings- en handhavingskader opgesteld, waarbij zij 
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de Bouwmaatstaven als referentiekader beschouwt om de kwaliteit van zorg te beoordelen. (Bron: 
Yoram Nauta, TNO Soesterberg bijlagen 5 en 6)v. 
In “Bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor dialyse” vastgesteld door het college 
bouw ziekenhuisvoorzieningen op 14 januari 2002vi is het volgende bepaald voor de isoleer unit: 
De patiënt (met infectie- of MRSA-problematiek) zit in een dialysestoel in deze afgezonderde ruimte 
en wordt door het personeel aangesloten op het dialyseapparaat, dat vervolgens in werking wordt 
gesteld. Betreden en verlaten van deze ruimte moet via een sluis geschieden. De ruimte moet recht-
streeks toegankelijk zijn vanaf de ingang van de afdeling. Alle materialen die met de patiënt in aanra-
king zijn geweest, worden zonodig gedesinfecteerd en/of verpakt alvorens te worden afgevoerd. Na 
iedere behandeling wordt de ruimte met desinfectantia gereinigd.” 
 
Tot nu toe hanteerde de PVC daarnaast de norm : 
“Als een dialysecentrum dat gebouwd is voor de publicatie van de Bouwmaatstaven 2002 niet be-
schikt over een isolatiekamer, moeten er schriftelijke afspraken zijn met het referentiecentrum over het 
dialyseren in strikte isolatie”. 
 
Conclusies 
Op grond van alle bovenstaande punten en in antwoord op gestelde vragen meent de werkgroep te 
moeten concluderen dat ieder dialysecentrum verantwoordelijk is voor het treffen van een regeling 
voor MRSA positieve (risicocategorie 1), of hier sterk voor verdachte patiënten (risicocategorie 2), die 
voldoet aan de WIP richtlijn MRSA en dus voorziet in de mogelijkheid deze patiënten in strikte isolatie 
te behandelen.  
 
Dialyseafdelingen die over een eigen isolatiekamer beschikken of de aanleg daarvan overwegen 
adviseren wij rekening te houden met de door de IGZ als vigerend beschouwde richtlijnen Strikte 
isolatie en Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling, ventilatie van isolatiekamers.  
 
Dialyseafdelingen die niet over een eigen isolatiekamer beschikken die voldoet aan de normen ge-
steld in de “WIP-richtlijn Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling” dienen schriftelijke afspraken te 
maken binnen het eigen ziekenhuis of een ander dialysecentrum zodat patiënten met MRSA drager-
schap of sterke verdenking daarop in strikte isolatie gedialyseerd kunnen worden. 
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i 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WI
P_Richtlijnen/Actuele_WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen/WIP_richtlijn_MRSA_ZKH 
ii 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WI
P_Richtlijnen/Actuele_WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen/WIP_richtlijn_Strikte_isolatie_ZKH 


iii Bijlage 1Besluit MRSA-Expertgroep (25 juni 2014) 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WI
P_Richtlijnen/Actuele_WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen/WIP_richtlijn_Bouw_en_inrichtingseisen_Ventilat
ie_isolatiekamers_ZKH 
iv http://www.nefrovisie.nl/visitatie-certificering/ 
v http://publications.tno.nl/publication/100022/JQspjL/TNO-2012-R11119.pdf 
vi 
http://www.bouwcollege.nl/Pdf/CBZ%20Website/Publicaties/Bouwmaatstaven/Ziekenhuizen/bm101a.p
df 
 
Vastgesteld: vergadering Plenaire Visitatie Commissie van 7 juli 2015 



http://www.rivm.nl/documenten_en_publicaties/professioneel_praktisch/richtlijnen/infectieziekten/wip_richtlijnen/actuele_wip_richtlijnen/ziekenhuizen/wip_richtlijn_strikte_isolatie_zkh

http://www.rivm.nl/documenten_en_publicaties/professioneel_praktisch/richtlijnen/infectieziekten/wip_richtlijnen/actuele_wip_richtlijnen/ziekenhuizen/wip_richtlijn_strikte_isolatie_zkh

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/Actuele_WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen/WIP_richtlijn_Bouw_en_inrichtingseisen_Ventilatie_isolatiekamers_ZKH

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/Actuele_WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen/WIP_richtlijn_Bouw_en_inrichtingseisen_Ventilatie_isolatiekamers_ZKH

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/Actuele_WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen/WIP_richtlijn_Bouw_en_inrichtingseisen_Ventilatie_isolatiekamers_ZKH

http://publications.tno.nl/publication/100022/jqspjl/tno-2012-r11119.pdf

http://www.bouwcollege.nl/pdf/cbz%2520website/publicaties/bouwmaatstaven/ziekenhuizen/bm101a.pdf

http://www.bouwcollege.nl/pdf/cbz%2520website/publicaties/bouwmaatstaven/ziekenhuizen/bm101a.pdf






MRSA-Expertgroep  - Casus Dialysecentra 
Datum:  25 juni 2014 
Einddatum: 7 juli 2014 
 
 


 
 
Besluit MRSA-Expertgroep 
De Expertgroep is het eens met het standpunt van de PVC- strikte isolatie voor MRSA-positieve 
patiënten, ongeacht het MRSA type. Niet alleen op basis van de frequentie en tijdsduur, maar 
zeker ook gezien het feit dat het gaat om situaties waarbij door lijnen/aanprikpunten de 
huidbarrière is doorbroken. Daarbij zijn dialyse patiënten gevoeliger voor S. aureus kolonisatie 
maar ook voor invasieve infecties daarmee en hebben zij vaak kunstmaterialen in (shunts of 
lijnen). Bij patiënten met verdenking op MRSA is strikte isolatie niet altijd noodzakelijk. Er kan in 
individuele gevallen beargumenteerd en gedocumenteerd afgeweken worden van het toepassen 
van strikte isolatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Casus 
Tijdens visitaties van dialyseafdelingen worden dialysecentra actief bevraagd door de Plenaire 
Visitatie Commissie Nefrovisie (PVC) op hun inspanningen rond de wijze waarop wordt omgegaan 
met de dialyse(verpleging) van MRSA positieve patiënten of patiënten met een verdenking op een 
MRSA besmetting. Zij komen af en toe tegen dat deze patiënten niet in strikte isolatie worden 
gedialyseerd met het argument dat het gaat om een poliklinische therapie. 
Standpunt PVC  
MRSA positieve patiënten dienen in strikte isolatie te worden behandeld. Weliswaar worden 
dialysepatiënten volgens de afrekenregels niet klinisch behandeld, maar het feit dat deze 
patiënten drie à vier keer per week gedurende langere tijd met meerdere patiënten in één ruimte 
dialyseren, rechtvaardigt dat MRSA positieve patiënten of patiënten met een verdenking op een 
MRSA besmetting in strikte isolatie dienen te worden behandeld. 
Vraag 
Kan de MRSA-Expertgroep zich vinden in het standpunt van de PVC? 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Ziekenhuizen 
 


Bijzonder resistente micro-organismen 


(BRMO) 


 


Werkgroep Infectiepreventie   
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Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de 


Werkgroep Infectiepreventie (WIP) als auteur wordt vermeld. 


 


Vergewis u ervan dat u de meest recente versie van dit document hebt. 
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1 Inleiding 
De gezondheidszorg heeft in toenemende mate te maken met resistente micro-organismen (1-


4). Een bekend voorbeeld is de meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), 


waartegen in Nederland met succes een search and destroy-beleid wordt gevoerd. Er zijn 


echter meer micro-organismen die in staat zijn resistentie te ontwikkelen tegen de meest 


geëigende (dus eerste keus) antibiotica of tegen een combinatie van therapeutisch belangrijke 


antibiotica. In deze richtlijn zijn deze verder aangeduid als bijzonder resistente micro-


organismen (BRMO). Voor het bestrijden van infecties met BRMO, is het van het 


allergrootste belang binnen ziekenhuizen maatregelen te treffen die gericht zijn op:  


 het voorkómen van resistentieontwikkeling;  


 het voorkómen van verspreiding van resistente micro-organismen.  


Een rationeel en terughoudend antibioticabeleid is het belangrijkste wapen in de strijd tegen 


resistentieontwikkeling. In Nederland houdt de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 


(SWAB) zich hiermee bezig.  


 


Er zijn diverse redenen om speciale aandacht te besteden aan BRMO. Ten eerste kunnen de 


gevolgen van verspreiding van BRMO ernstiger zijn dan van een gevoelige bacterie. 


Daarnaast kan de ziektelast toenemen als BRMO niet effectief bestreden worden, bij 


voorbeeld door een hogere sterfte of langere opnameduur bij een infectie met BRMO ten 


opzichte van gevoelige stammen. Daarmee is de patiëntveiligheid in het geding. Tenslotte kan 


een toename van BRMO ingrijpende gevolgen hebben voor het empirische antibioticabeleid. 


Eerste keus middelen volstaan niet meer, zodat uiteindelijk steeds minder middelen 


beschikbaar zijn voor het bestrijden van infecties. Het is in de praktijk gebleken dat het 


bijzonder lastig is om BRMO terug te dringen als deze eenmaal aangetroffen zijn. Daarom is 


het belangrijk om BRMO in een vroeg stadium te bestrijden. Deze richtlijn geeft 


aanbevelingen om de verspreiding van BRMO in de ziekenhuizen te voorkomen. 


 


Aanleiding 


Deze richtlijn is een herziening van de WIP-richtlijn Maatregelen tegen overdracht van 


bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) uit 2005 van de Werkgroep Infectiepreventie. 


Geplande revisie was de reden voor deze herziening. 


 


Doelstelling  
Deze richtlijn beschrijft specifieke infectiepreventiemaatregelen ter voorkoming van 


verspreiding van BRMO in het ziekenhuis. Deze maatregelen geven veiligheid in twee 


richtingen; zij beschermen niet alleen de patiënt maar ook diegenen die met de patiënt of met 


de omgeving van de patiënt in contact komen. De maatregelen gelden boven op de algemene 


voorzorgsmaatregelen die op alle afdelingen gebruikelijk zijn. De ‘Algemene 


Voorzorgsmaatregelen’ kunt u vinden op de website van de werkgroep (www.wip.nl) en 


bevatten de volgende richtlijnen: Accidenteel bloedcontact algemeen; Handhygiëne 


medewerkers; Persoonlijke hygiëne medewerkers; Persoonlijke beschermingsmiddelen en 


Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker. 


 


Toepassing van de richtlijn  
De richtlijn is van toepassing op patiënten en medewerkers in ziekenhuizen. Afhankelijk van 


het lokale infectiepreventiebeleid kunnen aanpassingen aan de in de richtlijn beschreven 


aanbevelingen nodig zijn. In deze richtlijn zijn de minimaal noodzakelijke 


infectiepreventiemaatregelen aangegeven tegen overdracht van de volgende BRMO:  


 Gram-negatieve staven: fermenters (Enterobacteriaceae) en non-fermenters 


      (Acinetobacter species, Stenotrophomonas maltophilia en Pseudomonas aeruginosa); 


 Gram-positieve kokken: Streptococcus pneumoniae en Enterococcus faecium. 
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Maatregelen die verspreiding van gevoelige bacteriën voorkomen, zijn ook van toepassing op 


de verspreiding van BRMO. Tegen verspreiding van BRMO zijn daarnaast aanvullende 


voorzorgsmaatregelen nodig. Zie de WIP-richtlijnen die vallen onder de bundels Algemene 


voorzorgsmaatregelen en Isolatie. In deze richtlijn worden MRSA en multiresistente 


Mycobacterium tuberculosis niet besproken. Hiervoor verwijst de werkgroep naar de WIP- 


ziekenhuisrichtlijnen Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)  en Preventie van 


besmetting met tuberculose in ziekenhuizen. Deze richtlijn voorziet niet in aanbevelingen voor 


alle resistente micro-organismen en/of uitbraaksituaties; buiten de richtlijn om kunnen 


situaties bestaan waarvoor afwijkende maatregelen nodig zijn. In die situaties moet het 


infectiepreventiebeleid op lokaal niveau worden afgestemd. 


 


Richtlijngebruikers  
Tot de doelgroep rekent de werkgroep al diegenen die betrokken zijn bij het opstellen van het 


infectiepreventiebeleid van het ziekenhuis.  


 


Richtlijnontwikkeling  
De aangegeven maatregelen in deze richtlijn zijn gebaseerd op gepubliceerde 


onderzoeksgegevens indien deze beschikbaar waren. Indien er geen (betrouwbare) 


onderzoeksgegevens beschikbaar zijn over een bepaald onderwerp is gebruik gemaakt van de 


kennis van experts. Op de website van de Werkgroep Infectiepreventie (www.wip.nl) vindt u 


de werkwijze waarop de WIP-richtlijnen ontwikkelt. 


 


Leeswijzer richtlijn  
Op het voorblad van elke richtlijn staat wanneer de richtlijn is vastgesteld, wanneer er 


wijzigingen waren en wanneer revisie staat gepland. 


 Dit teken in de kantlijn (“handje”) betekent dat de werkgroep hier een aanbeveling doet 


waarvan de werkgroep het noodzakelijk vindt dat deze voorzorgsmaatregel wordt 


opgevolgd. 


Boven een aanbeveling kan een stukje inleidende tekst staan. Onder een aanbeveling kunt u 


een “motivatie”, een “toelichting”, of een “opmerking” vinden. 


Verwijzingen naar andere WIP-richtlijnen staan cursief vermeld. 


2 Belangrijkste wijzigingen  
De werkgroep heeft de onderstaande wijzigingen aangebracht ten opzichte van de vorige 


richtlijn: 


 


Criteria BRMO  


In Tabel 1. Resistentiecriteria voor Enterobacteriaceae (hoofdstuk 4) is het onderscheid tussen 


intensieve afdelingen en standaardverpleegafdelingen opgeheven en zijn de categorieën 


“Escherichia coli, Klebsiella species en overige Enterobacteriaceae” samengevoegd tot één 


categorie “Enterobacteriaceae”. Daarnaast is cotrimoxazolresistentie geen criterium meer 


voor BRMO bij Enterobacteriaceae en is uit de tabel verwijderd. 


In Tabel 2. Resistentiecriteria voor non-fermenters (hoofdstuk 4) is de categorie “Overige, 


inclusief Pseudomonas aeruginosa” gewijzigd in “Pseudomonas aeruginosa.” Ceftazidim 


resistentie bij Acinetobacter species is niet langer een criterium voor BRMO. 


 


Afname patiëntenmateriaal voor detectie van BRMO 


Voor aspecten van microbiologische diagnostiek ten aanzien van BRMO die in de vorige 


richtlijn werden vermeld, verwijst de werkgroep daar waar mogelijk naar de richtlijn van de 


Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) “Laboratory detection of 


highly resistant microorganisms (HRMO)” en The European Committee on Antimicrobial 


Susceptibility Testing (EUCAST). Zie hoofdstuk 5. 
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Isolatiemaatregelen bij incidentele BRMO 


Tabel 4. Isolatievormen per BRMO bij patiënten met een incidentele BRMO, is aangepast en 


in overeenstemming gebracht met de WIP-richtlijn betreffende de verschillende 


isolatievormen. Voor contactisolatie geldt dat wanneer patiënten (bij uitzondering) op zaal 


worden verpleegd, apart sanitair niet is opgenomen als aanbeveling, in afwachting van lopend 


onderzoek. 


Carbapenemase producerende Enterobacteriaceae (CPE) is toegevoegd als aparte categorie, 


waarvoor contactisolatie in een eenpersoonskamer wordt aanbevolen.  


 


Contactonderzoek bij onverwachte BRMO  


Contactonderzoek wordt altijd aanbevolen (volgens het ringprincipe), dus niet langer alleen 


voor hoogrisico afdelingen. Een uitzondering wordt gemaakt voor contactonderzoek bij een 


onverwachte ESBL in een niet-outbreak situatie op een standaardverpleegafdeling afdeling; 


dit wordt niet nodig geacht. Zie hoofdstuk 7 t/m 1
e
 handje. 


 


Vereenvoudiging risicogroepen opsporing BRMO 


- Het onderscheid tussen hoogrisico afdelingen en standaardverpleegafdelingen is 


vervallen. Opsporing geldt nu voor alle patiënten op alle verpleegafdelingen;  


- De categorie “een patiënt die in contact is geweest met een patiënt met BRMO” is 


vervallen; 


- Bij de categorie “patiënten die minder dan twee maanden geleden langer dan 24 uur in 


een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd” is de toevoeging “of in het buitenland zijn 


geopereerd, of een drain of katheter kregen, of werden geïntubeerd, of huidlaesies of 


mogelijke infectiehaarden zoals abcessen of furunkels hebben” vervallen. Zie hoofdstuk 


8, 1
e
 handje. 


 


Isolatiemaatregelen bij epidemische verheffing 
De opschaling verloopt in twee fasen. Bij (vermoeden) van een epidemische verheffing is de 


aanbeveling om patiënten met BRMO altijd in een eenpersoonskamer of in cohort te 


verplegen. Wanneer verdere verspreiding heeft plaatsgevonden moet zo mogelijk worden 


opgeschaald naar strikte isolatie. De Tabel “Isolatievorm BRMO-patiënt bij epidemische 


verheffing” vervalt. 


 


Reiniging en desinfectie 


Het reinigings- en desinfectiebeleid bij BRMO-patiënten wijkt op één punt af van het normale 


reinigings- en desinfectiebeleid bij contactisolatie en (contact)druppelisolatie: De werkgroep 


acht desinfectie van de isolatiekamer van de patiënt met BRMO na ontslag of overplaatsing, 


zoals bij het opheffen van strikte isolatie, gewenst. Zie hoofdstuk 10. 


3 Afkortingen en verklarende woordenlijst 
Het gebruik van uniforme definities is bij BRMO gewenst. Onderstaand zijn de meest 


relevante definities en afkortingen uit deze richtlijn vermeld.  


 


AmpC beta-lactamases: enzymen die in staat zijn tot hydrolyse van penicillines en van 


oxyimino-cefalosporines van de 1
e
, 2


e
 en 3


e
 generatie, zoals cefuroxim, cefotaxim, ceftazidim, 


ceftriaxon en aztreonam. 


 


Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO): pathogene micro-organismen die 


ongevoelig zijn voor de meest geëigende (dus eerste keus) antibiotica of tegen een combinatie 


van therapeutisch belangrijke antibiotica en die zonder aanvullende maatregelen tot 


verspreiding kunnen leiden.  
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Carbapenemases: enzymen die in staat zijn tot hydrolyse van carbapenems. De grote 


meerderheid van de carbapenemases hydrolyseert daarnaast ook penicillines en oxyimino-


cefalosporines van de 1
e
, 2


e
 en 3


e
 generatie, zoals cefuroxim, cefotaxim, ceftazidim, 


ceftriaxon en aztreonam. 


 


Carbapenemase producerende Enterobacteriaceae (CPE): Enterobacteriaceae die 


carbapenemases produceren. 


 


Epidemische verheffing/ uitbraak: als bij twee of meer patiënten met een epidemiologische 


link dezelfde BRMO is geïsoleerd.  


 


Epidemiologische link: stammen worden in eenzelfde tijdsperiode op eenzelfde locatie 


aangetroffen en behoren op basis van typering (waarschijnlijk) tot dezelfde kloon. 


 


Extended-Spectrum Beta-Lactamases (ESBL): plasmide-gecodeerde enzymen die in staat 


zijn tot hydrolyse van penicillines en van oxyimino-cefalosporines van de 1
e
, 2


e
 en 3


e
 


generatie, zoals cefuroxim, cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxon en van aztreonam. Deze 


enzymen zijn niet actief tegen cephamycinen en carbapenems. 


 


Infectie: de interactie tussen het micro-organisme en de gastheer leidt tot schade of een 


veranderde fysiologie bij de gastheer. De schade of veranderde fysiologie kan resulteren in 


klinisch waarneembare symptomen en verschijnselen maar ook langdurig onopgemerkt 


blijven, c.q. subklinisch verlopen (5). 


 


Kamergenoten: alle patiënten die op dezelfde kamer hebben gelegen als de BRMO-positieve 


patiënt sinds de 1
e
 dag van de veronderstelde besmettelijke periode, of van de laatste 


negatieve screeningskweek.  


 


Kolonisatie: micro-organismen die zich bij een persoon voor langere tijd vestigen en 


vermenigvuldigen zonder schade of hinder te veroorzaken. 


 


Materialen, oppervlakken en tastvlakken: materialen zijn bijvoorbeeld nachtkastjes, 


bedden, tilliften, verbandkarren. Oppervlakken zijn bijvoorbeeld deuroppervlakken, wanden 


tot reikhoogte, gordijnroedes, lamellen. Tastvlakken zijn bijvoorbeeld deurklinken, 


lichtschakelaars, bedieningsknopjes en handgrepen. 


 


MIC: de minimaal inhiberende concentratie; de laagste concentratie van een antimicrobieel 


middel waarbij een micro-organisme geremd wordt in zijn groei.  


 


NVMM: Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. 


 


Patiënt: een persoon die voor diagnostiek en/of behandeling in het ziekenhuis komt (dit kan 


klinisch of poliklinisch zijn). 


 


Penicilline resistente pneumokokken (PRP): Streptococcus pneumoniae isolaten die 


volgens de lokaal gebruikte criteria resistent zijn voor penicilline. Zie hoofdstuk 4, toelichting  


bij 1
e
 handje en hoofdstuk 5. 


 


Polikliniek: omvat alle afdelingen waar onderzoek en behandeling plaatsvindt van patiënten 


met aandoeningen en ziekten waarvoor specialistische kennis en  hulpmiddelen nodig zijn én 


die niet als klinische afdelingen zijn aangeduid.  


De indeling van de afdelingen die hieronder vallen moet door het ziekenhuis zelf op basis van 


de invasiviteit van de ingrepen die er verricht worden, gemaakt worden. 
 







Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) 6 


Ringprincipe: de meest nabije contacten van de patiënt worden eerst onderzocht. Als daar 


besmetting worden vastgesteld, wordt het onderzoek uitgebreid naar minder nabije contacten. 


 


Resistentie en Intermediaire gevoeligheid: ongevoeligheid respectievelijk verminderde 


gevoeligheid van micro-organismen voor een antimicrobieel middel volgens de lokaal 


gebruikte criteria. Zie hoofdstuk 5.  


 


Vancomycine resistente Enterococcus faecium (VRE): E. faecium isolaten die volgens de 


lokaal gebruikte criteria resistent zijn voor vancomycine en amoxicilline. Zie hoofdstuk 5. 


4 Criteria BRMO  
De definitie van BRMO wordt bepaald door het micro-organisme en het antibioticum/de 


antibiotica waar het micro-organisme resistent voor is. De werkgroep baseert de definitie van 


BRMO op de voorgaande WIP BRMO-richtlijn en op andere, internationale richtlijnen (6). 


Niet altijd kan op grond van literatuur een specifieke onderbouwing gegeven worden voor 


ieder resistentiemechanisme. In dergelijke situaties baseert de werkgroep haar advies op 


bestaande kennis van eigenschappen van micro-organismen en de transmissiewegen, zoveel 


mogelijk in lijn met de adviezen bij andere, verwante, micro-organismen. 


 Hanteer de resistentiecriteria voor Gram-negatieve staven (Enterobacteriaceae en non-


fermenters) en Gram-positieve kokken zoals beschreven in de onderstaande Tabellen 1-3. 


Toelichting: De werkgroep heeft gekozen om de groep van middelen te benoemen en de 


laboratoria vrij te laten in de keuze van hun eigen indicator antibiotica op grond van 


praktische argumenten. Dit betekent dat sprake is van resistentie als dit geldt voor het 


gebruikte indicator antibioticum. Zie voor aspecten van microbiologische diagnostiek ten 


aanzien van BRMO hoofdstuk 5. 


 


Toelichting bij de Tabellen 1-3: 


A.   Resistentie; 
 


B.   Combinatie van resistentie voor antibiotica uit tenminste twee van de aangeduide  


 antibioticagroepen of middelen; 
 


C. Combinatie van resistentie voor antibiotica uit tenminste drie van de aangeduide 


antibioticagroepen of middelen. 


 


Tabel 1. Resistentiecriteria voor Enterobacteriaceae  


Gram-negatieve 


staven 
ESBL 


Fluor- 


chinolonen 


Amino-


glycosiden 


Carbapenemase 


positief 


Enterobacteriaceae
*
 A B B A 


*
Ondanks het feit dat uitbraken met plasmidaal AmpC producerende Enterobacteriaceae in de literatuur 


zijn beschreven is dit resistentiemechanisme niet opgenomen in Tabel 1 (7-9). In Nederland zijn 


dergelijke uitbraken nog niet waargenomen en is de prevalentie van plasmidaal AmpC resistentie laag 


(ongepubliceerde gegevens Voets et al. 2009: 5% resp. 0% onder 3e generatie cephalosporine resistente 


E. coli and K. pneumoniae). Bovendien zijn fenotypische methoden voor het vaststellen van plasmidale 


AmpC resistentie nog niet gevalideerd voor routinematige doeleinden en kunnen de in de literatuur 


voorgestelde experimentele methoden niet goed onderscheid maken tussen chromosomale en 


plasmidale AmpC resistentie (7-10). 


Ook voor uitbraken met Enterobacteriaceae met plasmidale combinatieresistentie voor fluorchinolonen 


en aminoglycosiden (aac(6’)-Ib-cr, qnrA, qnrB, qnrC, qnrS, qepA) geldt dat deze in Nederland niet tot 


nauwelijks zijn waargenomen. Ook hierbij zijn fenotypische methoden niet geschikt om onderscheid te 


maken tussen chromosomale en plasmidale resistentie. 
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Tabel 2. Resistentiecriteria voor non-fermenters  


Gram-negatieve 


staven:            


Non-fermenters 


Carbape-


nemase 


positief 


Amino- 


glycosiden 


Fluor-


chinolonen 


Cefta-


zidim 


Pipera-


cilline 


Co-


trimoxazol 


Acinetobacter 


species 
A B B*    


Stenotrophomonas 


maltophilia 
     A 


Pseudomonas 


aeruginosa 
C C C C C  


*Het  gaat hier uitsluitend om ciprofloxacine en/of levofloxacine, omdat Acinetobacter species 


intrinsiek resistent zijn tegen norfloxacine. Zie EUCAST. 


 


Tabel 3. Resistentiecriteria voor Gram-positieve kokken 


 


5 Afname patiëntenmateriaal voor detectie van 


BRMO 
 Raadpleeg voor aspecten van microbiologische diagnostiek ten aanzien van ESBL en 


Carbapenemases Hoofdstuk 5 Enterobacteriaceae, 5.1 en 5.3 van de richtlijn van de 


NVMM “Laboratory detection of highly resistant microorganisms (HRMO)” (11). Dit 


geldt ook voor contactonderzoek naar aanleiding van detectie van een BRMO bij een 


patiënt.  


Toelichting: In deze NVMM-richtlijn zijn de volgende aspecten voor de afname en detectie 


van BRMO-dragerschap beschreven: 


 de aard en lokalisatie van de screeningskweken; 


 het aantal benodigde kweken en de frequentie van afnemen;  


 de benodigde diagnostische laboratoriummethoden (moleculair, kweek, 


resistentiebepaling); 


 het uitvoeren van diagnostiek bij contactonderzoek; 


 het weergeven en registreren van uitslagen van BRMO-kweken.  


 


Omdat de resterende hoofdstukken in de NVMM richtlijn nog niet zijn voltooid, verwijst de 


WIP voor diagnostiek van overige BRMO naar The European Committee on Antimicrobial 


Susceptibility Testing. Zie EUCAST, http://www.eucast.org/clinical_breakpoints. 


Gram-positieve 


kokken 
Penicilline-groep Vancomycine 


Streptococcus 


pneumoniae 
A A 


Enterococcus faecium B B 



http://www.eucast.org/clinical_breakpoints
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6 Isolatiemaatregelen 


6.1 Klinische patiënt 


 Bepaal voor patiënten met een BRMO de isolatievorm per BRMO zoals aangeven in 


Tabel 4. 


Toelichting: De vorm van isolatie is afhankelijk van het type micro-organisme en het al dan 


niet aanwezig zijn van een uitbraaksituatie. Zie Tabel 1-3 en hoofdstuk 11. Voor 


Acinetobacter species is strikte isolatie vereist, omdat deze micro-organismen zich 


aerogeen kunnen verspreiden (12,13). Voor de concrete uitvoering van de verschillende 


isolatievormen zie het WIP-richtlijnenpakket Isolatie. 
 


Motivatie: De voorgestelde isolatievormen zijn gebaseerd op het beleid dat eerder door de 


WIP is opgesteld en op actuele inzichten. In een recent uitgevoerde multicenter studie 


naar de incidentie en transmissie van BRMO is aangetoond dat er met het tot nu toe 


gevoerde beleid nauwelijks sprake is van nosocomiale transmissie van BRMO in 


Nederland (14). Echter, recente uitbraken van multiresistente OXA-48 producerende 


Klebsiella pneumoniae (2011) (15) en VRE (2012) laten zien dat BRMO ook in 


Nederland een toenemend probleem vormen. Adequate maatregelen ter voorkoming van 


verspreiding zijn daarom essentieel. 


 


Tabel 4. Isolatievormen per BRMO bij patiënten met een incidentele BRMO 


BRMO Isolatievorm bij incidentele gevallen 


Enterobacteriaceae  


   CPE 


Contact 


Contact in eenpersoonskamer
*
 


Acinetobacter species Strikt 


Stenotrophomonas maltophilia Contact  


Pseudomonas aeruginosa Contact 


Streptococcus pneumoniae Contact/druppel 


Enterococcus faecium Contact
 


*
Op dit moment is er onvoldoende kennis over de epidemische dreiging die van CPE (met name K. 


pneumoniae) uitgaat. Vanwege de kritische situatie die hierdoor met betrekking tot de behandeling van 


de patiënt ontstaat (als behandeling nog mogelijk is) adviseert de werkgroep contactisolatie in een 


eenpersoonskamer, maar bij dreigende of aantoonbare verspreiding moet men qua isolatievorm wellicht 


opschalen. 


 


 Pas contactisolatie van de individuele patiënt met een resistent isolaat behorend tot de 


Enterobacteriaceae toe in een eenpersoonskamer. Bij uitzondering mag een patiënt op zaal 


worden verpleegd. 


Opmerking: Contactisolatie van een patiënt met een CPE vindt altijd op een 


eenpersoonskamer plaats. 


Opmerking: Voor patiënten met bijzonder resistente gramnegatieve staven in de luchtwegen 


zijn (naast de hier genoemde voorzorgsmaatregelen) geen aanvullende maatregelen nodig. 
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 Vermeld de BRMO-positieve status in het medisch en verpleegkundig dossier van de 


patiënt. 


Opmerking: De WIP doet geen aanbeveling over de noodzaak tot een patiëntvolgsysteem 


voor BRMO. 


6.2 Poliklinische patiënt 


 Bij bezoek aan de polikliniek van een BRMO-positieve patiënt zijn geen extra 


maatregelen nodig. 


Uitzondering: Aanvullende maatregelen zijn eventueel noodzakelijk op bijzondere 


indicatie, maar dat moet in de lokale situatie worden beoordeeld, bijvoorbeeld wanneer 


een stam zich epidemisch heeft verspreid. 


Motivatie: De algemene voorzorgmaatregelen zijn van toepassing en zijn er op gericht om 


overdracht van micro-organismen te voorkomen.  


6.3 Overplaatsing 


 Meld voorafgaand aan overplaatsing naar een andere afdeling, ziekenhuis of verpleeghuis 


dat de patiënt BRMO-positief is. 


Toelichting: Ook andere betrokkenen in de keten van zorg zoals huisarts en medewerkers 


van ambulance, revalidatiekliniek, thuiszorg en verzorgingshuis worden voorafgaand aan 


de overplaatsing ingelicht. 


6.4 Heropname 


 Stel bij heropname van patiënten die korter dan 1 jaar geleden BRMO positief zijn 


bevonden direct de isolatiemaatregelen in. 


Motivatie: Patiënten kunnen langdurig gekoloniseerd zijn met BRMO (6;14;16). Zie Tabel 


4 voor het instellen van de isolatievorm per BRMO.  


 Overweeg een patiëntvolgsysteem wanneer de lokale situatie daar aanleiding toe geeft. 


Toelichting: Een voorbeeld is de verspreiding van een bijzonder epidemische stam. De 


WIP doet geen aanbeveling over de noodzaak tot een patiëntvolgsysteem. 


7 Contactonderzoek bij onverwachte BRMO  
Wanneer bij een patiënt onverwacht een BRMO is aangetroffen kan dit een incidentele 


bevinding zijn of het gevolg van verspreiding op een afdeling. Om potentiële verspreiding in 


een vroeg stadium op te sporen wordt voor alle BRMO contactonderzoek aanbevolen voor de 


kamergenoten van de BRMO-positieve patiënt. Dit geldt niet voor kamergenoten die 


inmiddels uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Als zij overgeplaatst worden naar een andere 


zorginstelling kunnen zij wel opgenomen worden in het contactonderzoek, afhankelijk van de 


lokale situatie. 


 Voer contactonderzoek uit volgens het ringprincipe wanneer bij een patiënt onverwacht 


een BRMO is aangetroffen. 


Uitzondering: Contactonderzoek bij een onverwachte ESBL in een niet-outbreak situatie 


op een standaardverpleegafdeling is niet nodig, omdat onderzoek laat zien dat circa 4% 


van de Nederlandse bevolking drager is van ESBL (17;18), op voorwaarde dat er adequate 


surveillance in de zorginstelling wordt verricht op detectie van verheffingen (zie laatste 


aanbeveling hoofdstuk 8). 
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Toelichting: Het inschatten van de grootte van de ring (en eventuele uitbreiding) valt 


onder de professionele verantwoordelijkheid van de deskundige infectiepreventie en de 


arts-microbioloog (19). 


 In afwachting van de uitslag van de BRMO test is het isoleren van contactpatiënten niet 


nodig. 


 Contactonderzoek onder medewerkers is niet nodig. 


Motivatie: Dragerschap bij medewerkers leidt niet tot besmetting van patiënten als de 


medewerker de algemene voorzorgsmaatregelen correct naleeft (6). 


 Volg de procedure die geldt voor een uitbraaksituatie als uit het contactonderzoek blijkt 


dat verspreiding heeft plaatsgevonden.  


Voor de toelichting zie hoofdstuk 11. 


8 Surveillance BRMO 
BRMO kunnen worden opgemerkt bij microbiologisch onderzoek van klinische monsters, of 


er kan gericht naar worden gezocht. 


 Voer gericht onderzoek naar BRMO dragerschap uit bij opname in het ziekenhuis van de 


volgende patiënten: 


 patiënten die minder dan twee maanden geleden langer dan 24 uur in een buitenlands 


ziekenhuis werden verpleegd: Gram-negatieve micro-organismen; 


 patiënten die komen uit een ander Nederlands ziekenhuis van een afdeling waar een 


BRMO-uitbraak heerst, en die nog niet onder controle is: Afhankelijk van het soort 


micro-organisme waar de uitbraak mee is.  


 Verpleeg de patiënt in contactisolatie in afwachting van de uitslag. Verpleeg de patiënt 


met bekende positieve Acinetobacter species kweekuitslag in strikte isolatie. 


Toelichting: zie de WIP-richtlijnen Contactisolatie en Strikte isolatie. 


 


Motivatie: Er is een verhoogde kans op dragerschap van BRMO bij de genoemde 


categorieën patiënten (20-22).  


 Stel bij patiënten bij wie resistente Acinetobacter species (zie Tb 4) zijn gevonden alsnog 


strikte isolatie in en voer contactonderzoek uit onder de nog opgenomen kamergenoten. 


 Neem bij een BRMO positieve patiënt maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zie 


hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. 


 Omgevingsonderzoek voor het opsporen van BRMO is niet geïndiceerd (6).  


Uitzondering: Als de gangbare infectiepreventiemaatregelen niet resulteren in beheersing 


van de uitbraak moet overwogen worden om de besmettingsbron op te sporen. 


 Evalueer de gegevens die uit de routinematig uitgevoerde diagnostiek beschikbaar zijn 


regelmatig en voer in aanvulling hierop zonodig (punt)prevalentieonderzoek onder 


patiënten uit naar dragerschap van BRMO. 


Motivatie: Evaluatie van de epidemiologie van BRMO in de lokale situatie geeft inzicht 


in de aan snelle veranderingen onderhevige ontwikkelingen op dit gebied.
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9 Beëindigen van isolatie 
 Hef de isolatie van patiënten met BRMO behorende tot de Enterobacteriaceae, non-


fermenters of VRE niet op gedurende de opname.  


Motivatie: De meerderheid van de patiënten raakt gedurende hun opname een BRMO niet 


spontaan kwijt (6). 


 Overweeg beëindiging van de isolatie wanneer langdurige isolatie een te grote belasting 


voor de patiënt vormt of een belemmering voor behandeling, onder de volgende 


voorwaarden: 


 de patiënt heeft tenminste twee negatieve BRMO-kweken, afgenomen met een 


tussenpoos van tenminste 24 uur (23). Indien antibiotica zijn gegeven moet na het 


staken daarvan tenminste 48 uur gewacht worden met het afnemen van de eerste serie 


kweken; 


 dat hierna minimaal eenmaal per week een serie controlekweken wordt afgenomen 


zolang de patiënt opgenomen is.  


Motivatie: Er is geen zekerheid te geven dat rekolonisatie uitblijft. Voldoende 


studiegegevens hierover ontbreken. 


 


Uitzondering: Voor patiënten met VRE geldt isolatie voor de hele duur van de opname, 


omdat dragerschap langdurig en intermitterend aantoonbaar kan zijn en dat bij herhaling 


negatieve controlekweken geenszins garanderen dat de bacterie niet meer aanwezig is (24; 


25). 


10 Reiniging en desinfectie  
 Reinig en desinfecteer de isolatiekamer van de patiënt met BRMO na ontslag of 


overplaatsing.  


 


Toelichting: Het reinigings- en desinfectiebeleid bij BRMO-patiënten wijkt op één punt af 


van het normale reinigings- en desinfectiebeleid bij contactisolatie en 


(contact)druppelisolatie: na ontslag of overplaatsing van de patiënt met BRMO vindt 


altijd einddesinfectie van de isolatiekamer plaats, ongeacht de isolatievorm. Zie de WIP-


richtlijnen: Strikte isolatie, Strikte isolatie kinderen en Reiniging en desinfectie van 


ruimten, meubilair en voorwerpen. 


Indien een patiënt op een zaal is verpleegd, krijgt de kamer na vertrek van de laatste BRMO 


positieve patiënt een einddesinfectie. 


 


Motivatie: Uit literatuur is gebleken dat de omgeving van een patiënt met BRMO hevig 


gecontamineerd kan zijn en dat sommige BRMO bijzonder goed in materialen en 


oppervlakken kunnen overleven (26;27). 


 Reinig en desinfecteer materialen en apparatuur die de kamer van een patiënt met BRMO 


verlaten direct.  


 


Adequate reiniging is van essentieel belang voordat desinfectie plaatsvindt (28). Raadpleeg 


voor de keuze van reinigings- en desinfectiemiddelen de WIP-richtlijnen Beleid reiniging, 


desinfectie en sterilisatie en Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen.
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11 Beleid bij epidemische verheffing 
Van een epidemische verheffing of uitbraak is sprake als bij twee of meer patiënten met een 


epidemiologische link dezelfde BRMO is geïsoleerd. Zie hoofdstuk 3. 


 


Het is van het grootste belang dat de algemene voorzorgsmaatregelen consequent worden 


toegepast. Zie hoofdstuk 1. Daar bovenop worden extra maatregelen getroffen.  


 Houd bij het nemen van infectiepreventiemaatregelen bij een uitbraak rekening met drie 


categorieën patiënten: 


 BRMO-positieve patiënten; 


 contactpatiënten met nog onbekende uitslag van het contactonderzoek; 


 contactpatiënten die aangetoond BRMO-negatief zijn en 


nieuw opgenomen patiënten. 


 Bevestig clonaal verwantschap tussen de stammen of plasmiden met moleculaire typering 


wanneer ondanks het verscherpen van de infectiepreventiemaatregelen verdere 


verspreiding plaatsvindt (14). 


Opmerking: De daartoe benodigde technieken en kennis zijn in de meeste 


microbiologische laboratoria niet aanwezig, maar wel in een aantal gespecialiseerde 


centra.  


11.1 Isolatiemaatregelen bij epidemische verheffing 


 In het geval van (vermoeden van) een epidemische verheffing: verpleeg patiënten met 


BRMO altijd in een eenpersoonskamer of in cohort. 


Opmerking: Verpleeg patiënt met Acinetobacter species altijd in strikte isolatie (zie 6.1). 


 Breid bij een epidemische verheffing en verdere verspreiding de isolatie zo mogelijk uit 


naar strikte isolatie. 


Motivatie: De algemene voorzorgsmaatregelen en de maatregelen ter voorkoming van 


transmissie van BRMO zijn kennelijk niet afdoende geweest. De voorgestelde 


isolatievorm wordt voor alle micro-organismen nu maximaal. 


 Verpleeg de patiënten zo mogelijk in drie cohorten. Zie Tabel 5. 


Toelichting: Stel alleen cohortverpleging in bij een epidemische verheffing waarbij het 


duidelijk is dat de betreffende patiënten zijn besmet met identieke micro-organismen of 


micro-organismen met hetzelfde resistentiemechanisme (6). 


 


Tabel 5. Maatregelen bij epidemische verheffing en verdere verspreiding per  


   patiëntencategorie 


Cohort Maatregelen 


BRMO-positieve patiënten Strikt* 


Contactpatiënten Isolatie conform positieve patiënten Tabel 4* 


Nieuw opgenomen patiënten en 


Aangetoond BRMO-negatieve 


patiënten 


Geen isolatiemaatregelen 


*Overplaatsing naar een andere afdeling vindt plaats met isolatiemaatregelen. Voor bezoek aan de 


polikliniek worden eventueel aanvullende maatregelen genomen, afhankelijk van de lokale situatie. 


Wanneer de kweken negatief zijn voor de betreffende BRMO vervallen de maatregelen en wordt de 


patiënt overgeplaatst naar het cohort van nieuw opgenomen patiënten. 
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 Voor nieuw opgenomen patiënten en voor aangetoond BRMO-negatieve patiënten gelden 


geen isolatiemaatregelen. 


 Voer brononderzoek uit om de BRMO-bron van de uitbraak te identificeren.  


Opmerking: zie voor uitvoering hoofdstuk 11.3 en 8, 5
e
 handje. 


11.2 Beleidsteam 


 Formeer een beleidsteam bij een epidemische verheffing met BRMO. 


Toelichting: De infectiecommissie bepaalt wie in het beleidsteam zitten. In ieder geval 


zijn dit een arts-microbioloog, een deskundige infectiepreventie, een vertegenwoordiger 


van het management, de medisch verantwoordelijke van de afdeling en een medewerker 


die is belast met de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden op de afdeling.  


 


Toelichting: De werkgroep vindt het noodzakelijk een beleidsteam in te stellen bij elke 


mogelijke transmissie van BRMO, onafhankelijk van het type micro-organisme en/of 


resistentiemechanisme.  


 


De taken van het beleidsteam zijn onder meer: 


 Het benoemen van verantwoordelijkheden 


 Het instellen van de additionele infectiepreventiemaatregelen zoals:  


- isolatie van patiënten; 


- contactonderzoek; 


- het maken van afspraken over het al dan niet sluiten van de afdeling waar de 


patiënt met BRMO verbleef; 


- aanpassing van het antibioticabeleid 


 Communiceren binnen en buiten de eigen organisatie: 


- verslagleggen van de epidemie; 


- rapportage aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis; 


- op indicatie melding van de BRMO conform de Wet Publieke Gezondheid (29); 


- melden aan GGD en Signaleringsoverleg (NVMM/ RIVM); 


- eventueel melden aan de inspectie voor de gezondheidszorg; 


- communicatie met zorginstellingen waarnaar patiënten eventueel worden 


overgeplaatst. 


11.3 Contactonderzoek bij epidemische verheffing 


 Voer bij een epidemische verheffing contactonderzoek uit bij alle patiënten die op de 


afdeling zijn verpleegd, minimaal sinds de 1
e
 dag van de veronderstelde besmettelijke 


periode.  


Opmerking: Of patiënten die al ontslagen zijn hier ook onder vallen, moet per situatie 


beoordeeld worden. 


 Stel bij aanhoudend nieuwe BRMO-positieve patiënten periodieke screening van 


patiënten in (één- of tweemaal per week), tot de situatie onder controle is.
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 Screenen van medewerkers op dragerschap is niet nodig. 


Uitzondering: Overweeg contactonderzoek onder personeel alleen indien de epidemische 


situatie met de genoemde maatregelen niet onder controle kan worden gebracht.  


 


Opmerking: Bepaal in deze situatie vooraf wat de consequenties zijn van een positieve 


bevinding (arbeids- of functieongeschiktheid, schuldgevoelens, oorzaak/ gevolg etc.). 


 


Motivatie: De bijdrage van dragerschap onder medewerkers aan een epidemie is beperkt. 


Medewerkers zijn meestal geen, of slechts kortdurend, drager van BRMO. Dragerschap 


bij medewerkers leidt niet tot besmetting van patiënten als de medewerker de algemene 


voorzorgmaatregelen correct naleeft (6).  


 Omgevingsonderzoek voor het opsporen van BRMO is niet geïndiceerd (6). 


Uitzondering: Als de uitbraakmaatregelen niet resulteren in beheersing van de epidemie kan 


het opsporen van reservoirs van BRMO in de omgeving met microbiologisch onderzoek 


worden overwogen. Bedenk dat het vaak lastig is om te bepalen of de besmette omgeving 


de oorzaak dan wel het gevolg is van de besmette patiënten. 


12 Zoekstrategie 
De werkgroep heeft voor onderbouwing van de aanbevelingen naar relevante literatuur 


gezocht in PubMed, Embase, Web of Science en CINAHL. De periode waarin is gezocht was 


tot 18-01-2010. In bijlage A vindt u de zoektermen die gebruikt zijn bij het zoeken in 


PubMed; voor andere databases kunnen de zoektermen iets verschillen. Twee onafhankelijke 


onderzoekers hebben de abstracts van de referenties beoordeeld en relevante referenties 


geselecteerd. Deze referenties zijn opgenomen in de literatuurlijst. Zie bijlage B. 


13 Kennislacunes 
De werkgroep heeft geconstateerd dat er een gebrek is aan evidence-based kennis waardoor er 


geen afweging gemaakt kan worden van de gewenste en ongewenste effecten (kennislacune). 


De werkgroep constateert voor de richtlijn BRMO de volgende kennislacunes:  


 


- Hoe lang blijft een BRMO-positieve patiënt gekoloniseerd?  


Bij heropname van een patiënt is het van belang dit te kunnen inschatten in verband 


met het meteen instellen van isolatiemaatregelen. 


- Heeft het gebruik van een patiëntvolgsysteem (en het instellen van isolatie bij 


gelabelde patiënten) toegevoegde waarde in het voorkómen van transmissie van 


BRMO? Bij welke prevalentie van een BRMO in de algemene bevolking is de 


toegevoegde waarde van een patiëntvolgsysteem te verwaarlozen? 


 


- Is het opschalen naar contact/druppel isolatie bij een epidemische verheffing 


voldoende om transmissie te voorkomen van de betreffende BRMO in tabel 5, of is 


opschaling naar strikte isolatie nodig? 
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Bijlage A. Zoektermen 
Multi-resistentie 


("Drug Resistance, Multiple, Bacterial" Majr] OR Multiresistant[ti] OR multi-resistant[ti] OR 


"high level resistance"[ti] OR "high-level resistance"[ti] OR (highlevel[ti] AND resistance[ti]) 


OR "multidrug resistant"[ti] OR "multi-drug resistant"[ti] OR "multi drug resistant"[ti] OR 


"multidrug resistance"[ti] OR "multi-drug resistance"[ti] OR "multi drug resistance"[ti] OR 


"highly resistant"[ti] OR "antimicrobial resistant"[ti] OR  "antimicrobial resistance"[ti] OR 


"anti-microbial resistant"[ti] OR "anti-microbial resistance"[ti] OR "pan-resistant"[ti] OR 


"pan resistant"[ti] OR panresistant[ti] OR "extended-spectrum beta-lactamase"[ti] OR 


"extended spectrum beta-lactamase"[ti] OR ESBL*[ti] OR "drug-resistant"[ti] OR "drug 


resistance"[ti])  


 


Isolatie(maatregelen)/ transmissie 


("isolation precautions" OR "isolation precaution" OR Patient Isolation OR (prevention 


spread) OR "Disease Transmission, Infectious/prevention and control"[Mesh] OR (prevention 


transmission) OR (prevention outbreaks) OR (prevention outbreak) OR (transmission 


precaution) OR "transmission precautions" OR (prevention nosocomial transmission) OR 


"transmission-based precautions" OR (transmission-based precaution) OR (contol 


transmission) OR "control measures" OR "control measure" OR (controlling spread) OR 


infection control OR infection prevention OR prevention OR preventive OR precaution*)  


 


Richtlijnen 


(Guideline [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[mesh] OR guideline[ti] OR 


guidelines[ti] OR Practice Guideline [Publication Type] OR guidance[ti] OR 


recommendation[ti] OR recommandations[ti] OR "position paper"[ti] OR "position 


statement"[ti] OR "policy statement"[ti] OR consensus[ti] OR "Consensus Development 


Conferences as Topic" OR "Consensus Development Conference"[Publication Type]) 


 


Systematic reviews en meta-analyses  


(systematic[sb] OR "systematic review" OR "systematic reviews" OR metaanalysis OR meta-


analyses OR meta-analysis OR meta-analyses) 
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