Centrumlocatie

U bent of wordt binnenkort opgenomen op afdeling 9 Noord. Op deze afdeling worden
patiënten strikt geïsoleerd verpleegd. In deze folder leest u wat dit inhoudt.
De Unit Infectie Preventie (UNIP)
De Unit Infectie Preventie (UNIP) maakt deel uit van de afdeling Medische Microbiologie en
Infectieziekten en houdt zich bezig met infectiepreventie en het bestrijden van epidemieën
in het ziekenhuis. De UNIP biedt zorgmedewerkers in het Erasmus MC advies en ondersteuning met het oog op het veilig en hygiënisch verrichten van de werkzaamheden.
Micro-organismen
Ziekenhuizen worden in toenemende mate geconfronteerd met resistente microorganismen. Met resistent wordt bedoeld: ongevoelig voor antibiotica. De meest bekende is
de MRSA (Methicilline Resistentie Stafylococcus Aureus), ook wel de ‘ziekenhuisbacterie’
genoemd.
Zoals de naam al zegt, zijn micro-organismen erg klein en niet zichtbaar met het blote oog.
Onder de naam micro-organismen worden bacteriën, virussen, schimmels en parasieten
verstaan. Ieder mens draagt micro-organismen bij zich. Ze komen op of in het lichaam voor.
Deze micro-organismen horen bij de mens en hebben vaak een nuttige functie.
Een voorbeeld is de belangrijke rol die bacteriën spelen bij onze spijsvertering.
Veel micro-organismen zijn onschuldig, maar soms kunnen ze een infectie veroorzaken.
Deze infectie kan veroorzaakt worden door een micro-organisme dat iemand al bij zich
draagt of door een micro-organisme van buitenaf.
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Micro-organismen kunnen worden overgebracht van de ene mens op de andere. Dit kan op
verschillende manieren en is onder meer afhankelijk van het soort micro-organisme.
Zo kunnen sommige micro-organismen alleen via direct contact (vaak via de handen) of
indirect contact (deurklinken en dergelijke) worden doorgegeven. Andere kunnen via de
lucht worden doorgegeven, of door middel van druppels bijvoorbeeld bij hoesten. Weer
andere kunnen op meerdere manieren worden overgebracht.
Waarom strikte isolatie
In een ziekenhuis verblijven veel mensen; allemaal tamelijk dicht op elkaar. Daardoor kan
een bacterie zich in korte tijd onder een grote groep mensen verspreiden.
Bovendien hebben patiënten vaak wat minder weerstand en zijn daardoor gevoeliger voor
infecties. Door patiënten die een resistente bacterie of virus bij zich dragen strikt geïsoleerd
te verplegen, kunnen we voorkomen dat medepatiënten, ziekenhuismedewerkers en
familie/bezoek besmet worden en eventueel weer anderen besmetten.
Wanneer strikte isolatie
Het besluit om iemand strikt geïsoleerd te verplegen, is soms gebaseerd op een verdenking
en zal duren tot het tegendeel bewezen is en soms gebaseerd op positieve uitslagen van
kweken die bij u zijn afgenomen.
Het afnemen van kweken kan besloten worden naar aanleiding van een verdenking van een
besmettelijke bacterie, maar in enkele gevallen ook naar aanleiding van het positief
bevinden van een medepatiënt. U kunt hierbij denken aan een kweek van de urine, de keel,
het sputum, een wond, de ontlasting, het bloed, en dergelijke.
De arts spreekt van een positieve kweek als de bacterie of het virus aangetoond is. De kweek
is negatief als de bacterie of het virus er niet in gevonden is.
Het is afhankelijk van de soort bacterie of virus of u de gehele opname in isolatie verpleegd
moet worden. Uw behandelend arts kan in overleg met de consulent van de unit infectiepreventie besluiten om de isolatie weer op te heffen.
Wat houdt strikte isolatie in
Bij deze vorm van isolatie worden verschillende maatregelen gecombineerd omdat de
bacterie of virus zich kan verspreiden door zowel direct als indirect contact, maar ook via
druppeltjes en de lucht.
Daarom is het van belang dat u als patiënt wordt verpleegd op een eenpersoonskamer met
sluis. Deze sluis vormt de verbinding tussen de ruimte waar u zich bevindt en andere
ruimtes. In de patiëntenkamer heerst een negatieve druk. Hierdoor kan de lucht, en dus de
bacterie, de ruimte niet verlaten en krijgt deze niet de kans om via de lucht andere personen
te besmetten. Het verplegend en medisch personeel zal een schort, handschoenen, een
mond-neus masker en soms een muts dragen.
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Bezoek
Bezoekers dienen zich te melden bij het verplegend personeel zodat ze geïnstrueerd kunnen
worden over de te nemen maatregelen.
Op de deur van uw kamer hangt altijd een instructiekaart waarop staat welke
voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden voor het betreden van de kamer.
Tot slot
We beseffen dat de maatregel voor u als patiënt als ingrijpend en vervelend ervaren kan
worden. Bespreek uw ervaringen met de verpleegkundige die voor u zorgt, zodat wij
hiermee, voor zover mogelijk, extra rekening kunnen houden.
Bij vragen kunt u terecht bij het verplegend personeel of uw behandelend arts.
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