
Resistent
micro-organisme

Hand-
hygiëne

Persoonlijke beschermings-
middelen

Ruimte/ver-
blijf cliënt Sanitair Bezoek aan 

gemeen -
schappelijke 
verblijfsruimte

Hand-
schoenen Schort Masker Kamer/Ap-

partement
Toilet/

po(-stoel) Badkamer

Enterobacteriaeceae
(incl. ESBL, excl. CPE) Ja1 Ja2 Ja2, 

halterschort Nee3 Delen 
mogelijk

Cliënt-
gebonden

Delen 
mogelijk4 Ja5

CPE Ja1 Ja2 Ja2,
lange mouw Nee3 1-per soons6 Cliënt-

gebonden
Cliënt-

gebonden
Afhankelijke van in-
dividuele situatie8

Acinetobacter species Ja1 Ja2 Ja2,
lange mouw Nee3 1-persoons6 Cliënt-

gebonden
Cliënt-

gebonden
Afhankelijke van in-
dividuele situatie8

Pseudomonas 
aeruginosa Ja1 Ja2 Ja2, 

halterschort Nee3 Delen 
mogelijk

Cliënt-
gebonden

Delen 
mogelijk9 Ja5

Stenotrophomonas Ja1 Ja2 Ja2, 
halterschort Nee3 Delen 

mogelijk
Cliënt-

gebonden
Delen 

mogelijk9 Ja5

Pneumokok Ja1 Ja2 Ja2, 
halterschort

Ja,
FFP17 1-persoons6 Delen 

mogelijk
Delen 

mogelijk4 Ja, mits5 10

VRE Ja1 Ja2 Ja2, 
halterschort Nee3 Ja, bij 

voorkeur
Cliënt-

gebonden
Cliënt-

gebonden Ja5

MRSA Ja1 Ja2 Ja2,
lange mouw

ja, chir.
masker 1-persoons6 Cliënt-

gebonden
Cliënt-

gebonden Ja5

1 Bij binnenkomst kamer, na uitdoen van hand-
schoenen en bij verlaten van de kamer

2 Alleen bij verzorging/behandeling met direct
cliëntencontact en/of contact met cliëntmateri-
aal, bijv. bed(dengoed), dus niet bij sociaal con-
tact

3 Indien kans op spatten/spuiten bij verzorging/be-
handeling wel een chirurgisch masker dragen
als algemene voorzorgsmaatregel

4 Bij delen badkamer: cliënt als laatste, direct aan-

sluitend badkamer reinigen (zie WIP-richtlijn Rei-
niging, desinfectie en sterilisatie in verpleeghuis
en woonzorgcentrum)

5 Instrueer cliënt over handhygiëne en bedek
eventuele wonden, katheters, e.d.

6 Indien gezamenlijke bewoning (bijv. echtparen),
ook de medebewoner als drager behandelen

7 Alleen in de acute fase van een luchtweginfectie,
d.w.z. ≤48 uur behandeling

8 Overleg met deskundigen of bezoek aan een ge-

meenschappelijk verblijfsruimte verantwoord is
in het kader van infectiepreventie. Indien ja, zie
voetnoot 5.

9 Bij delen badkamer: cliënt als laatste, direct aan-
sluitend badkamer reinigen én desinfecteren (zie
WIP-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie
in verpleeghuis en woonzorgcentrum). 

10 Indien er geen sprake is van een acute fase van
een luchtweginfectie, d.w.z. >48 uur behande-
ling
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Resistent 
micro-organisme

Verpleegkundige/
verzorgende 
materialen, 
instrumenten,
apparatuur 13 14

Reiniging en desinfectie van kamer/sanitair 11 15 Afvoer van materialen

Reiniging Desinfectie Eindreiniging/
desinfectie12 Afval Linnengoed

Enterobacteriaeceae
(incl. ESBL, excl. CPE) Cliëntgebonden Dagelijks Ja, niet cliëntge -

bonden materialen14 Eindreiniging Afvoer in geslo-
ten, intacte zak

Afvoer in geslo-
ten, intacte zak

CPE Cliëntgebonden Dagelijks Ja, niet cliëntge -
bonden materialen14 Eind desinfectie Afvoer in geslo-

ten, intacte zak
Afvoer in geslo-
ten, intacte zak

Acinetobacter species Cliëntgebonden Dagelijks Ja, niet cliëntge -
bonden materialen14 Eind desinfectie Afvoer in geslo-

ten, intacte zak
Afvoer in geslo-
ten, intacte zak

Pseudomonas 
aeruginosa Cliëntgebonden Dagelijks Ja, niet cliëntge -

bonden materialen14
Einddesinfectie,
alleen sanitair

Afvoer in geslo-
ten, intacte zak

Afvoer in geslo-
ten, intacte zak

Stenotrophomonas Cliëntgebonden Dagelijks Ja, niet cliëntge -
bonden materialen14

Einddesinfectie,
alleen sanitair

Afvoer in geslo-
ten, intacte zak

Afvoer in geslo-
ten, intacte zak

Pneumokok Cliëntgebonden Dagelijks Ja, niet cliëntge -
bonden materialen14 Eindreiniging Afvoer in geslo-

ten, intacte zak
Afvoer in geslo-
ten, intacte zak

VRE Cliëntgebonden Dagelijks Ja, niet cliëntge -
bonden materialen14 Eind desinfectie Afvoer in geslo-

ten, intacte zak
Afvoer in geslo-
ten, intacte zak

MRSA Cliëntgebonden Dagelijks Ja, niet cliëntge -
bonden materialen14 Eind desinfectie Afvoer in geslo-

ten, intacte zak
Afvoer in geslo-
ten, intacte zak

11 Zie WIP-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie in verpleeghuis en woonzorg-
centrum

12 Na ontslag/overlijden
13 Een kleine voorraad op de kamer is toegestaan, mits deze nooit wordt gebruikt

voor een andere cliënt. Na ontslag voorraad weggooien.
14 Desinfecteer herbruikbare materialen direct als deze de kamer 

verlaten (bijv. tillift, stethoscoop)
15 Gebruik schoonmaakmateriaal cliëntgebonden en gooi na gebruik wegwerp-

schoonmaakmateriaal direct weg, deponeer herbruikbaar schoonmaakmateriaal in
de waszak en sluit deze direct af

Aanvullende infectiepreventiemaatregelen per BRMO bij cliënten met een incidentele BRMO (vervolg)
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