
Team Ziekenhuishygiëne

Deze folder is indicatief en geeft enkel informatie 
van algemene aard. Niet alle mogelijke 
technieken, toepassingen, risico’s zijn er in 
opgenomen. Volledige informatie, aangepast 
aan de situatie van elke patiënt afzonderlijk, 
wordt door de arts verstrekt.

Volledige of gedeeltelijke overname van de 
tekst is uitsluitend toegestaan na voorafgaande 
toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

VRE

Informatie voor de patiënt

Hoe kan u helpen?

U blijft op uw kamer met de deur dicht.

Enkel voor onderzoek of behandeling mag u 
uw kamer verlaten. Dan is het belangrijk dat 
u vooraf uw handen ontsmet en geen contact 
heeft met andere patiënten.

U past goede handhygiëne toe.

D.w.z. dat u uw handen grondig wast en droogt

• voor en na de maaltijd

• na het gebruik van het toilet

Vraag uw bezoekers om na u niet nog andere 
patiënten in het ziekenhuis te bezoeken. 
Willen zij dit toch doen of staan ze thuis 
in voor de zorg aan zieken, dan moeten 
zij dezelfde maatregelen nemen als de 
ziekenhuiswerkers (handschoenen en ev. schort). 
Gewoon sociaal contact is toegelaten.

Uw persoonlijke kledij laat u best wassen 
in de wasmachine op de hoogst mogelijke 
temperatuur.

U herinnert uw bezoek eraan om bij het verlaten 
van de kamer de handen te ontsmetten.

Wanneer wordt alles weer gewoon?

Ten vroegste bij een volgende opname wordt de 
aanwezigheid van VRE opnieuw onderzocht.

Wanneer drie keer opeenvolgend geen VRE wordt 
gevonden, worden alle maatregelen gestopt.

Uw kamer wordt dan grondig gereinigd en  
ontsmet. 

Maar ook dan blijft handhygiëne heel belangrijk!

En wat bij uw ontslag?

VRE is enkel gevaarlijk voor verzwakte en 
zieke mensen, thuis dient u dus geen extra 
maatregelen te treffen.

Indien u verdere behandeling nodig heeft in 
een consultatie of bij een arts, gelieve deze te 
verwittigen van uw VRE dragerschap zodat ook 
zij de gepaste maatregelen kunnen nemen.

Uzelf dient altijd handhygiëne toe te passen in 
contact met andere patiënten.

Wij wensen u van ganser harte een spoedig 
herstel toe!
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Mevrouw

Mijnheer

Tijdens uw verblijf werd bij u een bacterie 
gevonden behorende tot de groep Vancomycine 
resistente Enterokokken.

Deze brochure bevat informatie over deze 
bacterie en de opsporing ervan binnen UZ 
Brussel. Hebt u na het lezen nog vragen, dan zal 
het afdelingsteam u graag helpen.

Wat is VRE?

Enterokokken behoren tot de normale darmflora 
van de mens. Enkel een klein deel veroorzaakt 
infecties bij de mens en kan soms resistent 
worden aan bepaalde antibiotica.

Wanneer u als gezonde persoon in aanraking 
komt met deze bacteriën, zal dit slechts in 
uitzonderlijke gevallen aanleiding geven tot 
ziekte. Doorgaans verdwijnen ze vanzelf na een 
aantal maanden. Ze vormen wel een bedreiging 
voor verzwakte en zieke mensen. Daarom willen 
we dragers van deze bacteriën opsporen.

Weinig antibiotica helpen en daardoor zijn  
infecties met deze bacteriën moeilijk te 
behandelen. Indien u een infectie doormaakt, 
zal uw behandelende arts de meest aangewezen 
behandeling instellen.

Hoe wordt VRE opgespoord?

De screening gebeurt door middel van een 
rectaal uitstrijkje met een wisser. Dit duurt 
slechts enkele seconden, maar u kunt het wel 
als onaangenaam ervaren. Enkele dagen later 
weten we of er VRE-bacteriën aanwezig zijn.

Wanneer de screening aantoont dat u drager 
van deze bacterie bent, stellen we bepaalde 
voorzorgsmaatregelen in om de verspreiding van 
de bacterie naar andere patiënten te vermijden.
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Welke maatregelen nemen ziekenhuiswerkers?

U wordt verzorgd in een 
éénpersoonskamer met de deur 
dicht. 

Aan de kamerdeur hangt info over de te nemen 
maatregelen bij uw verzorging of bij het 
betreden van uw kamer.

Alle ziekenhuiswerkers 
ontsmetten de handen voor 
en na uw verzorging en bij het 
verlaten van uw kamer.

Alle ziekenhuiswerkers 
dragen handschoenen en een 
overschort bij contact met u of 
met het materiaal/meubilair in 
uw kamer.

De kamer wordt dagelijks grondig gereinigd 
en gedesinfecteerd.


