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U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige 

bacterie, namelijk de Acinetobacter-bacterie. Door middel van deze 

folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de maatregelen die 

nodig zijn om verspreiding van de Acinetobacter-bacterie te voorkomen. 

Wij adviseren u om deze informatie zorgvuldig te lezen. 

Algemeen 
Iedereen draagt bacteriën bij zich, zowel op de huid als in het lichaam. 

Ze hebben vaak een nuttige functie. Sommige bacteriën kunnen infecties 

veroorzaken; deze infecties kunnen behandeld worden met antibiotica. 

Deze medicatie doodt bacteriën of remt de groei ervan. Het kan zijn dat 

bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor een aantal soorten 

antibiotica, waardoor die soorten antibiotica niet meer kunnen worden 

gebruikt bij het bestrijden van de infectie. Een voorbeeld van een 

ongevoelige bacterie is Acinetobacter. 

Wat is de Acinetobacter-bacterie? 
De Acinetobacter-bacterie is een bacterie die bij 25% van de bevolking 

op de huid voorkomt. Meestal veroorzaakt deze bacterie geen 

problemen. 

In sommige gevallen kan de bacterie echter infecties veroorzaken zoals 

wondinfecties na operaties. Indien het nodig is deze infecties te 

behandelen met antibiotica, kan de keuze voor een passend 

antibioticum lastiger zijn, omdat deze bacterie ongevoelig is voor een 

aantal gebruikelijke middelen. 

In een ziekenhuis liggen patiënten die een verminderde weerstand 

hebben of operaties moeten ondergaan. Overdracht van de bacterie 

naar deze patiënten kan complicaties veroorzaken en behandelmoge-

lijk¬heden zijn beperkter. Dit is de reden dat Nederlandse ziekenhuizen 

er alles aan doen om te voorkomen dat de Acinetobacter-bacterie zich 

kan verspreiden.
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Controle/behandeling dragerschap Acinetobacter-bacterie 
Bij u is op een plek van het lichaam de resistente bacterie aangetoond. 

Het kan noodzakelijk zijn om te weten of deze bacterie ook op ander(e) 

plek(ken) voorkomt. Daarom kunnen een of meerdere kweken bij u 

worden afgenomen. Met een wattenstokje strijkt een medewerker langs 

de huid en/of slijmvliezen en eventuele wonden; het wattenstokje wordt 

in het laboratorium onderzocht. Ook kan er een kweekpakket met 

kweekinstructie naar uw huisadres gestuurd worden met een 

informatiebrief, zodat u zelf thuis de kweken kunt afnemen. 

Acinetobacter-bacterie-dragerschap kan langdurig (maanden) zijn, maar 

het kan ook voorkomen dat de bacterie weer snel verdwijnt. Behandeling 

is alleen nodig bij een infectie. Controles middels het afnemen van 

kweken vindt plaats op de afdeling Infectiepreventie van het Maasstad 

Ziekenhuis.

Zolang deze behandeling en het bijbehorend kweekprogramma niet is 

afgerond blijven de isolatiemaatregelen bij een ziekenhuisopname of 

polikliniekbezoek van kracht. 

Registratie Acinetobacter-bacterie binnen het Maasstad Ziekenhuis 
Patiënten die drager zijn van de Acinetobacter-bacterie, worden in het 

elektronisch patiënten dossier binnen het Maasstad Ziekenhuis 

geregistreerd (op deze registratie is het privacyreglement van 

toepassing). Dit betekent dat bij een volgend bezoek aan het Maasstad 

Ziekenhuis bekend is dat u drager bent van de Acinetobacter-bacterie. 

Hierdoor kunnen voorzorgsmaatregelen direct worden toegepast en kan 

bij een eventueel noodzakelijke behandeling met antibiotica, rekening 

worden gehouden met het Acinetobacter-bacterie-dragerschap.

Zowel u als uw huisarts worden door middel van een brief op de hoogte 

gesteld. 
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Verpleging in isolatie bij Acinetobacter-bacterie
Ter voorkoming van de verdere verspreiding van de Acinetobacter-

bacterie in het ziekenhuis onder medepatiënten en medewerkers 

worden er maatregelen genomen. Deze maatregelen worden 

isolatiemaatregelen genoemd. Tijdens uw opname wordt u daarom op 

een eenpersoonskamer met een voorkamer (sluis) verpleegd. 

Ziekenhuismedewerkers die op uw kamer komen dragen beschermende 

maatregelen zoals een schort, handschoenen, muts en een 

mond-neusmasker. 

Specifieke isolatiemaatregelen vindt u in de folder ‘Verpleging in 

isolatie’. De verpleegkundige kan de folder aan u geven indien u dit 

wenst. Ook staan de maatregelen voor de isolatieverpleging die voor u 

van toepassing zijn op een isolatiekaart bij de ingang van uw kamer 

aangegeven. 

Onderzoek en behandeling 
Alle noodzakelijke onderzoeken en behandelingen kunnen gewoon 

plaatsvinden. Om organisatorische redenen worden deze vaak aan het 

einde van de dag gepland. Bij een gesprek, onderzoek en behandeling 

nemen ziekenhuismedewerkers de geldende isolatiemaatregelen in acht. 

Bezoekers 
Tijdens uw opname kunt u gewoon bezoek ontvangen. Ook zwangere 

vrouwen en kinderen kunnen u zonder risico bezoeken. Uw bezoek dient 

zich eerst te melden bij de verpleegkundige. Bezoekers wordt gevraagd 

om eventuele andere visites in het ziekenhuis eerst af te leggen en pas 

daarna naar u toe te komen. Het bezoek moet bij vertrek de handen 

wassen of desinfecteren en daarna meteen het ziekenhuis verlaten. 

Polikliniek 
Bij een gesprek, behandeling en/of onderzoek op de polikliniek nemen 

ziekenhuismedewerkers de geldende isolatiemaatregelen in acht. 



6

Naar een ander ziekenhuis of zorginstelling 
Als u wordt opgenomen of een polikliniekbezoek heeft in een andere 

zorginstelling, verzoeken wij u om voorafgaand te melden dat u drager 

bent van de Acinetobacter-bacterie.

Thuissituatie 
In de thuissituatie zijn geen speciale maatregelen nodig. Als u gebruik 

maakt van wijkzorg of andere zorgverlening (bijvoorbeeld fysiotherapie), 

dan moet u het dragerschap van de Acinetobacter-bacterie wel 

vermelden. De zorgverleners hebben ook contact met andere patiënten. 

Als deze zorgverleners maatregelen nemen, voorkomt dit verspreiding 

van de Acinetobacter-bacterie. 

Tot slot 
Deze situatie kan voor u ingrijpend of onaangenaam zijn. Het Maasstad 

Ziekenhuis neemt deze maatregelen echter om eventuele besmetting 

van andere patiënten en medewerkers te voorkomen. Dergelijke 

maatregelen zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen en worden in alle 

Nederlandse ziekenhuizen toegepast. Mocht u na het lezen van deze 

folder nog vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met uw 

behandelend arts of verpleegkundige.
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Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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