
Aerogene isolatie 
bij open longtuberculose: 
laten we het luchtig houden

Eindejaarsmeeting / Belgian Nurses Day 

30 november 2019

Els De Brabandere, MSc. / Infectiepreventie



Inhoud

Microbiologie

Transmissie

Preventie overdracht: aerogene isolatie

Wanneer?

Wat?

Hoe lang?

Contactonderzoek

Richtlijnen bij onbeschermde contacten



Microbiologie
Deel 1



Mycobacterium tuberculosis

= Tuberkelbacil of Bacil van Koch

= Een obligaat pathogeen

Longtuberculose

Extrapulmonale tuberculose (wervels, klieren, …)



Geschikte stalen voor onderzoek

Respiratoire stalen

Sputum (bij voorkeur ochtendstaal)

BAL-vocht

Maagvocht

Bloed, beenmerg

Lumbaal vocht

Biopten

…
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Staal zo snel mogelijk naar labo sturen!



Auraminekleuring

Fluorescentiemicroscoop

Opsporen van zuurvaste staven

Indicatie besmettelijkheid patiënt
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PCR - GeneXpert

Polymerase Chain Reaction
Techniek om een kleine hoeveelheid DNA een groot aantal keren te multipliceren tot  

er genoeg van is om te analyseren

Onderscheid tussen tuberculeuze en niet-tuberculeuze mycobacteriën 
(correlatie tussen auraminekleuring en PCR)
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Kweek

= Gouden standaard voor de diagnose van een actieve tuberculose

Totale incubatieduur: 8 weken

Op Löwenstein-Jensen kweekbodem

Bepaling gevoeligheid aan tuberculostatica
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Transmissie
Deel 2



Transmissiewegen

10
Mycobacterium tuberculosis



Aerogene transmissie

Via lucht door inademen besmette partikels (< 5µ)
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Preventie overdracht:
Aerogene isolatie
Deel 3



Aerogene isolatie

Wanneer?

Wat? 

Hoe lang?
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Wanneer aerogene isolatie instellen?

Bij open longtuberculose

een gekende besmetting

een vermoeden van

Niet bij gesloten longtuberculose (afgekapseld)

Niet bij extrapulmonale tuberculose, tenzij

het letsel wordt ingesneden of aangeprikt



Wat houdt aerogene isolatie in?

Patiënt isoleren (1p-kamer of alleen op 2p-kamer)

bij voorkeur in een kamer met drukregeling
• kamer in onderdruk

• deur dicht, ramen dicht (luchtdichte kamer)

 toevoegen van verse lucht zodat besmettelijke partikels verdund worden

 afzuigen van lucht via hepafilter zodat besmettelijke partikels verwijderd worden

 voorkomen dat besmettelijke partikels zich verspreiden naar omgeving

ofwel in een gewone kamer met mobiele hepafilter (bvb. Queen Defender)
• eventuele aanwezige inblaasroosters laten dicht kleven

• mobiele hepafilter op hoogste stand continu laten draaien

• deur dicht

• indien mogelijk raam regelmatig openen om te verluchten

• zorg ervoor dat daglicht binnen kan schijnen

 beperken v/d concentratie van besmettelijke partikels in de lucht

 reinigen v/d lucht 
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Signalisatie van de voorzorgen

Isolatiekaart 
• aan de ingang v/d kamer

én

• aan het bed

Melding/codering in elektronisch patiëntendosssier
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Hoe een isolatiekaart gebruiken?
(voorbeeld UZ Gent)

contact met 

patiënt
(zorgen aan 

patiënt)

 3de kolom

contact met 

omgeving
(op de kamer)

 2de kolom

Opmerking:

Volgens guidelines (HGR & CDC) 

volstaat het dragen van een 

chirurgisch masker voor de patiënt

 UZ Gent gekozen voor FFP2-

masker voor de patiënt o.w.v. 

duidelijkheid en uniformiteit



Gebruik van persoonlijke beschermmiddelen (PBM)

Hoogfiltratiemasker 
3 klassen:

• FFP1  niet voor zorgverleners (slechts 80% efficiënte filtratie)

• FFP2: 95% efficiënte filtratie van 0,3 µ partikels

• FFP3: 100% efficiënte filtratie van 0,3 µ partikels

~ niet comfortabel om te dragen

~ er bestaan maskers met een ventiel

Aantrekken vóór betreden v/d kamer
(ook al is de patiënt afwezig)

Uittrekken na verlaten v/d kamer
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Belang ‘fittest’:

Test of het masker goed 

aansluit op het gezicht! 

FFP: filtering face piece



Acties bij vervoer van de patiënt

Verplaats patiënt enkel indien werkelijk nodig

Meld vooraf dat er aerogene voorzorgsmaatregelen moeten worden toegepast

Plaats patiënt als laatste op het programma 
(consultatie, onderzoek, ingreep)

Zet patiënt een masker op (zonder ventiel!) vóór hij kamer verlaat, 
om besmetting v/d omgevingslucht te voorkomen
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Op de kamer Op transport

Zorgverlener
• zet FFP2-masker vóór 

betreden v/d kamer

• trek FFP2-masker uit 

na verlaten v/d kamer

• pas handhygiëne toe

Zorgverlener
• geen FFP2-masker nodig

• ontsmet handen op einde v/h 

transport 

Patiënt
• geen masker nodig

Patiënt
• is voorzien van propere kledij

• is voorzien van een proper 

bovenlaken

• laat patiënt masker dragen



Instructies aan de patiënt

Houd de deur dicht (om verspreiding tuberkelbacillen te voorkomen)

Verlaat de kamer niet, tenzij strikt noodzakelijk

• Zet een masker op vóór het verlaten v/d kamer

Gebruik papieren zakdoekjes bij hoesten, niezen 

• Respiratoire hygiëne

Ontsmet handen bij het verlaten v/d kamer
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Instructies aan het bezoek

Zet FFP2-masker op vóór betreden v/d kamer

• Zowel in aanwezigheid of afwezigheid v/d patiënt

Verwijder masker pas na het verlaten v/d kamer

Ontsmet de handen erna 
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Materiaalbehandeling en afvalverwijdering

Zorgmaterialen

• Zorgwagen mag mee op de kamer

Linnen

• Geen specifieke maatregelen (alle linnen wordt als potentieel besmet beschouwd)

Afval

• Plaats een afvalzak buiten de kamer t.h.v. de deur (verwijderen FFP2-masker)

• Geen specifieke maatregelen

Eetgerei / maaltijdplateau

• Geen specifieke maatregelen
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Reiniging en desinfectie

Omgeving (oppervlakken en meubilair)

• Ontsmetten plaatsen met frequent handcontact 
(high touch oppervlakken)

• Dagelijkse schoonmaak kamer

Medisch materiaal

• Zo veel mogelijk disposable materiaal of patiëntgebonden

• Indien niet mogelijk 
 reinigen, desinfecteren of steriliseren tussen patiëntencontacten

~ type voorwerp
~ Spaulding-classificatie
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Uit advies HGR nr 9446



Spaulding-classificatie: 3 categorieën
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Voorbeeld UZ Gent: 

Beslisboom reinigen, desinfecteren, steriliseren 

Bvb. chirurgische 

instrumenten, … 

Bvb. endoscopen, 

laryngoscoopbladen, 

anesthesiemateriaal, … 

Bvb. Thermometer, 

stethoscoop, … 



Gevoeligheid van MO voor desinfectie en sterilisatie
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Sterilisatie

Hooggradige

desinfectie

Laaggradige 

desinfectie



Keuze desinfectantia
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Voorbeeld productfiche



Hoe lang isolatie aanhouden?

Beëindig isolatie pas na advies v/h team infectiepreventie (ziekenhuishygiëne)

Steeds in overleg met pneumoloog/infectioloog

Stop isolatiemaatregelen
3 negatieve zuurvaste kleuringen

na 2 -3 weken behandeling en een goede klinische respons
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STOP aerogene isolatie

Kamer opruimen, linnen verwijderen

Respecteer de sedimentatietijd!

 opklaren v/d lucht

Pas nadien schoonmaken
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Indien je gedurende deze tijdsspanne 

de kamer toch moet betreden 

 draag FFP2-masker!

CDC, Guidelines for preventing the transmission of 

Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings 

Toepassing sedimentatietijd UZ Gent:

• kamer in onderdruk : 1uur

• andere kamer: 6 uur

~ marge o.w.v. veiligheid 

(verouderde infrastructuur)



Contactonderzoek
Deel 4



Richtlijnen bij onbeschermde contacten

Wanneer er contacten geweest zijn met een patiënt, waarbij er geen aerogene 
isolatiemaatregelen werden toegepast, terwijl deze wel noodzakelijk bleken te zijn

bvb. diagnose pas gesteld enige tijd na opname

 Start contactonderzoek i.s.m. 

- arbeidsgeneeskundige dienst

- hoofdverpleegkundige, medisch diensthoofd

- team infectiepreventie (ziekenhuishygiëne)

De te volgen strategie is afhankelijk van:

de besmettingsgraad v/d indexpatiënt
(~ hoeveelheid tuberkelbacillen die worden uitgestoten en eventuele verhoogde aerosolvorming)

de blootstellingsduur en de intensiteit van het contact met besmettelijke patiënt
(~ frequentie v/d contacten)

het risico op het ontwikkelen van actieve tuberculose
(immuungecompromitteerden en kinderen < 5j hebben verhoogd risico)



Screenen personen volgens principe van concentrische cirkels

3 groepen (cirkels) op basis van blootstellingsgraad (~ type contact, frequentie):

Het besmettingsrisico is groter als de gecumuleerde blootstelling 

• ≥ 8u (bij positief microscopisch onderzoek op mycobacteriën)

• ≥ 40u (bij negatief microscopisch onderzoek op mycobacteriën)
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Uit advies HGR nr 8579



In eerste fase:

• bij positief microscopisch onderzoek: cirkel 1 en 2 gescreend

• bij negatief microscopisch onderzoek: enkel cirkel 1 gescreend

In tweede fase:

• indien blijkt uit de eerste screeningsfase dat er secundaire gevallen zijn, 
wordt  screening uitgebreid naar volgende cirkel

Opmerking:

• in zorginstellingen moeten contactpersonen < 5j of immuungecompromitteerde personen 
ALTIJD gescreend worden ongeacht de cirkel waartoe ze behoren
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MO = microscopisch onderzoek

Uit advies HGR nr 8579



Contactonderzoek bij personeel

Hoofdverpleegkundige inventariseert alle medewerkers die onbeschermd 
contact hebben gehad met indexpatiënt:

• verpleegkundigen die aan de patiënt werden toegewezen

• studenten verpleegkunde

• behandelende artsen

• kinesitherapeuten

• logistiek assistenten

• vast schoonmaakpersoneel

Deze lijst wordt doorgegeven aan de arbeidsgeneeskundige dienst (AGD)

Indien diagnose tuberculose bevestigd:

• AGD voert tuberculinehuidtest uit bij alle blootgestelde medewerkers 
(+/- 8 à 10 weken na blootstelling)

• alternatieven: IGRA-test of RX-thorax
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Verloop tuberculose infectie
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Zijn er nog vragen?
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