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Water gerelateerde reservoirs in zorginstellingen

• Baden

• Decoratieve water fonteinen
• Dialyse water
• Kranen

• Ziekenhuis afvoerwater systeem
• Ijs en ijsmachines
• o.a. Douches, wastafels, 

drinkwater, toiletten, waterbaden



Waar vinden we o.a. de biofilm?



Gram negatieve bacteriën
• Kolonisatie van de biofilm van het 

afvoersysteem

• Non-fermenters

• Pseudomonas
• Stenotrophomonas
• Acinetobacter

• Sphingomonas
• Bulkholderia
• Achromobacter

• Enterobacteriaceae



Terugspetteren vanuit wastafel

• Hota et al. had  gecontamineerde wastafels met een pseudomonas 

uitbraak stam. 
• Zij hebben onderzocht dat druppels vanuit de wastafel tot 1 meter kunnen 

terugspetteren wanneer de kraan aanstaat. 



Controleren van de uitbraak
• Extra desinfectie 

• biofilm verstoring 
-dmv pressurised steam

-zelf desinfecteerde sifons

• Vervangen van wastafels en 

wastafelafvoer

• Gedrag zorgmedewerkers 

• Geen materialen op of in de buurt 
van de wastafel neerleggen

• Geen patiënten vloeistoffen 
afvoeren in wastafels waar handen 

worden gewassen 



Watervrije IC

Hopman, J et al , ARIC, 2017



Toename Carbapenemase resistentie
• In Nederland minder dan 1% van de  

ingestuurde stammen resistent

• Aantal ingezonden stammen stijgt licht

• In EU in de mediterrane regio in een 

aantal landen hoger dan 25%

Bron: RIVM, https://www.rivm.nl/carbapenemaseproducerende-

enterobacteriaceae, 5-4-2019
Bron: ECDC, Outbreak of VIM-producing CRPA, March 2019

https://www.rivm.nl/carbapenemaseproducerende-enterobacteriaceae


Index patiënt 
• Januari 2018

• Carbapenemase producerende Pseudomonas 

aeruginosa uit  open wond (Clagett holte) 

• Kweekgeschiedenis negatief voor 

Carbapenemase (meerdere kweken van 

verschillende sites)

• Onverwachte bevinding

• Geen risicofactoren

• Start contactonderzoek patiënten screening 

en omgevingskweken

• Index patiënt is uiteindelijk door de infectie 

met de pseudomonas overleden



Contactonderzoek index patiënt 

• 11 patiënten op de afdeling 
gescreend (keel en rectum)

• Geen nieuwe bevindingen alle 
liggende patiënten van de afdeling



Contactonderzoek omgevingskweken
• Waterhoudende oppervlakken 

patiëntenkamer (2)
• Wastafel badkamer
• Wastafel kamer 

• Doucheputjes

• Positieve bevinding initiële 

kamer 56
• Meer oppervlakken gekweekt in 

de badkamers 

• Alle putjes gekweekt op de 
afdeling



Screening van de omgeving
• Doucheputje

• Wastafelputje badkamer
• Wastafelputje kamer 

Verder:
• Wand
• Wandsteun

• Douchestoel
• Water in de doucheslang
• Trekker



Luchtmetingen gestart 

Luchtmeting op 1 
kamer positief! 



Positieve bevindingen afdeling 
• Ook andere putjes in kamers op de 

afdeling positief  

• Schoonmaak geïntensiveerd door 

middel van ragen en chloreren (om 
biofilm te verwijderen)

• Instructies aan schoonmaak

• Sluiten douches positieve kamers



Positieve bevindingen afdeling

• Alle disposables verwijderd, zoals 
douchegordijnen, trekkers en 
hibiscrub 

• Communicatie naar 

zorgmedewerkers 



Communicatie patiënten 
• Zeldzame bacterie aangetroffen 

• Alle patiënten gekweekt 

• Bacterie gevonden in 
waterafvoeren

• Ter controle maandelijks kweken 
afgenomen 

• Benoemen extra 
voorzorgsmaatregelen



Schematisch overzicht afdeling



Whole-Genome Sequencing



Conclusie
• Besmetting vanuit het putje via lucht

• Verspreiding van de Pseudomonas via het 
waterafvoersysteem op de afdeling 

• Patiënten at risk: open wond en mogelijk 
patiënten met pulmonale ziekten

• Het wekelijks chloreren is niet afdoende 
om de verspreiding tegen te gaan

• Duurzaamheid en implementatie



Toekomst

• Verder onderzoek is noodzakelijk

• Technische aanpassingen bouw

• Ziekenhuis richtlijnen voor bouw en design
• ontwerpen, infrastructuur badkamer?
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