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Transferdocument van een patiënt besmet met
een multidrug-resistent organisme (MDRO)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Identiteit van de patiënt
Voor- en achternaam patiënt
Geboortedatum

Transfer van:

naar:

Adres verwijsinstelling

Adres onthaalinstelling

Contactpersoon verwijsinstelling

Acuut ziekenhuis
Woonzorgcentrum

Telefoon contactpersoon

Thuiszorg

Transferdatum

Andere (revalidatiecentrum, psychiatrische
instelling…)

Type MDRO
Tijdens ziekenhuisopname: van

dag

maand

tot en met

jaar

dag

maand

jaar

werden bijkomende voorzorgsmaatregelen toegepast ter preventie van de overdracht van:
Clostridium difficile
Methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
Extended-spectrum bèta-lactamase producerende enterobacteriën (ESBL)
Carbapenemase producerende enterobacteriën (CPE)
Vancomycine resistente enterokokken (VRE)
Multidrug-resistente en/of carbapenemase producerende Pseudomonas aeroginosa
Multidrug-resistente en/of carbapenemase producerende Acinetobacter baumannii
Andere MDRO (specifieer):
Type MDRO/bacterie nog niet bevestigd door het labo of het Nationaal Referentiecentrum (NRC)
Andere bacterie in de instelling met gevaar voor de volksgezondheid (specifieer):

Laatste positieve staal
Datum laatste positieve staal

Laatste positieve
locatie/site

MDRO-status van de patiënt bij ontslag uit de verwijsinstelling
Onbekend
Negatief
Volgende locaties/stalen zijn nog positief bij ontslag:
Neus

Expectoratie (sputum)

Insteekplaats suprapubisch sonde

Keel

Broncho-alveolaire lavage

Chirurgische wonde …

Perineum

Bronchusaspiraat

Chirurgische wonde …

Rectum

Bloedkweek

Andere wonde

Urine

Tracheostomie

Andere (specifieer) …

Stoelgang

Gastrostomie

….

ACUUT ZIEKENHUIS
Zoals steeds bij een MDRO moet de patiënt in isolatie verzorgd worden. Neem hiervoor contact op met het team ziekenhuishygiëne (soort isolatie).

ANDERE INSTELLINGEN (woonzorgcentrum, revalidatie, psychiatrisch ziekenhuis…): te nemen maatregelen bij DIRECT ZORGCONTACT 1
Algemene
voorzorgsmaatregelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Eigen
kamer

Sanitair

Ja, altijd handhygiëne en
hygiëne omgeving (+
instrueer patiënt en
bezoekers)

Altijd bij risicovolle
handelingen, nu ook bij direct
zorgcontact

Aanbevolen2

>
>

>
>

Dagelijks reinigen / desinfecteren (van
proper naar vuil)

Strikt eigen sanitair noodzakelijk
Indien gebruik van sanitair in
gemeenschappelijke ruimten: reinigen en
desinfecteren na elk gebruik
Toiletstoel/bedpan: strikt
patiëntgebonden
Na gebruik toilet doorspoelen met
gesloten deksel

>

>
>
>

Bewonersgebonden materiaal (indien
niet mogelijk: ontsmetten met
alcoholoplossing)
Sanitair / toiletstoel: als laatste plannen
Kamer: als laatste plannen
Accidentele bevuiling (lichaamsvochten):
direct reinigen en ontsmetten

VOOR DE THUISZORG: te nemen maatregelen bij DIRECT ZORGCONTACT
Algemene
voorzorgsmaatregelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Sanitair

Ja, altijd handhygiëne en
hygiëne omgeving (+
instrueer patiënt en
bezoekers)

Altijd bij risicovolle
handelingen, nu ook bij
direct zorgcontact

>
>
>

Reinigen en desinfecteren na elk gebruik
Toiletstoel / bedpan: strikt patiëntgebonden
Na gebruik toilet doorspoelen met gesloten deksel

Dagelijks reinigen / desinfecteren (van proper naar
vuil)
>
>

Patiëntgebonden materiaal (indien niet mogelijk:
ontsmetten met alcoholoplossing)
Accidentele bevuiling (lichaamsvochten): direct
reinigen en ontsmetten

1

WIP (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijn: BMRO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen, bedoeld voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen, Sept. 2014, Nederland

2

Indien geen eigen kamer mogelijk, wees bedacht wie de kamergenoot is van deze bewoner.

