wonduitstrijkje, een fluimstaal, een urinestaal
of een bloedafname.
Ontslag
Bij ontslag uit het ziekenhuis zal de arts of
verpleegkundige meedelen welke maatregelen
nog verder moeten getroffen worden. Er wordt
informatie voorzien voor de huisarts en/of
thuiszorg.

Voor meer info raadpleeg:
Team ziekenhuishygiëne
Marissa De Meester
 055 33 66 62

Delphine De Roose
 055 33 66 43

Apr. Biol. Peter Ghys
 055 33 67 32
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Handhygiëne
De belangrijkste standaard voorzorgsmaatregel
is handhygiëne. In AZ Oudenaarde maken we
van handhygiëne een topprioriteit.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN GOEDE EN
SLECHTE BACTERIËN?
Bacteriën leven overal: in onze omgeving, op
onze huid en in ons lichaam, ze zijn
microscopisch klein en we kunnen ze dus met
het blote oog niet zien.
De meeste bacteriën zijn goede bacteriën die
ons helpen om gezond te blijven. Een klein
aantal bacteriën kan echter infecties
veroorzaken. Deze ‘slechte’ bacteriën kunnen
ook op de huid leven en worden zo, onder
andere via handcontact overgedragen van de
ene persoon op de andere. Dit kan mensen ziek
maken, zeker in een ziekenhuisomgeving waar
patiënten komen met verminderde weerstand.
Om die reden kan het noodzakelijk zijn dat je in
isolatie geplaatst wordt tijdens je verblijf in het
ziekenhuis.

STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN
Standaard voorzorgsmaatregelen worden door
elke medewerker toegepast, ongeacht de
diagnose of infectietoestand. Ze zijn uitermate
belangrijk in de bestrijding van overdracht van
kiemen van de ene persoon naar de andere.

De techniek van handontsmetting vind je op
verschillende plaatsen in het ziekenhuis terug,
als geheugensteun. Bedankt om mee te helpen.
Zo dragen we samen goede hygiëne op handen!

Omdat kiemen vooral overgedragen worden via
de handen, moeten de handen en onderarmen
van de personen die je verzorgen proper en vrij
van juwelen of polshorloges zijn. Daarnaast
gebruiken de zorgverleners in bepaalde
situaties ook handalcohol of handschoenen,
bijvoorbeeld:

BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN

• vóór en na de zorg van elke patiënt worden
de handen ontsmet met handalcohol;
• bij mogelijk contact met bloed, urine,
stoelgang, speeksel … worden handschoenen
gedragen;
• na het correct uittrekken van de
handschoenen worden de handen ontsmet met
handalcohol.

- Afhankelijk van het type kiem, dragen
personen die je verzorgen of behandelen
handschoenen, een schort en/of een masker.

De arts of de verpleegkundige zal met jou
bespreken welke bijkomende maatregelen in
jouw specifieke situatie moeten worden
genomen:
- Verblijf op een kamer alleen.

- Jouw kamer wordt dagelijks grondig gereinigd
en ontsmet.
Naar een onderzoek
Als je je kamer moet verlaten voor een
onderzoek of operatie zullen medewerkers een
aantal bijkomende maatregelen nemen zoals
het dragen van handschoenen, beschermende
schort en/of masker. Ook aan jou kan gevraagd
worden om bijvoorbeeld een masker te dragen.
Bezoek
Ook bezoekers moeten een aantal maatregelen
nemen. Aan de ingang van de kamer wordt de
nodige info voorzien.
Opvolging
Indien je in isolatie verblijft, zullen er regelmatig
controles gebeuren om na te gaan of de
bijkomende voorzorgsmaatregelen verder
moeten toegepast worden. Dit kan door middel
van een neus-, keel- of huiduitstrijkje, een

