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Infectie 

• Ziekte (schade) veroorzaakt door een micro-
organisme ofwel door het micro-organisme 
zelf ofwel door toedoen van gifstoffen 
geproduceerd door het micro-organisme 



Micro-organismen 

• Micro-organisme zijn microscopisch kleine 
organismen: 

– Virussen 

– Bacteriën 

– Schimmels en gisten 

– Eencelligen en wormen, de “parasieten” 

 



Waar komen de micro-organismen 
voor? 

• Micro-organismen komen bijna overal voor maar 
we zien ze niet omdat ze te klein zijn 

• Ze komen voor: 
– In de omgeving, zoals: 

• Water 

• Lucht (op stofdeeltjes) 

• Oppervlakken 

• Voeding 

– Op de huid en slijmvliezen van mensen en dieren 

– Op planten 



Soorten micro-organismen 

• Goedaardige micro-organismen veroorzaken normaal 
geen ziekte bij gezonde mensen en uitzonderlijk bij 
mensen met verminderde afweer.  
De normale flora is in het algemeen nuttig voor ons 
lichaam. 

• Ziektemakende micro-organismen zijn een kleine groep 
van micro-organismen, die ziekte kunnen veroorzaken 
bij gezonde mensen.  
De kans op een ernstige infectie is groter bij 
verminderde afweer. 

Er is altijd een wisselwerking tussen het micro-organisme 
en de persoon, soms leidt dit tot ziekte (een infectie). 



Afweer 

• Algemeen: 
– Barrières (huid en slijmvliezen) voorkomen dat de 

micro-organismen ons lichaam binnendringen en een 
diepe infectie veroorzaken. 

– Slijm en andere secreties spoelen de slijmvliezen en 
huid en voorkomen dat micro-organismen zich 
opstapelen. 

– Scheikundige stoffen aanwezig in het slijm op de 
slijmvliezen en in de weefsels maken dat de micro-
organismen er niet goed kunnen overleven en zelfs 
worden gedood: het is te zuur in de maag, 
complementfactoren vernietigen bacteriën in de 
weefsels, … 



Afweer 

• Algemeen: 

– Micro-organismen die binnendringen worden 
door de cellen in de weefsels en de witte 
bloedcellen vernietigd. 





Afweer 

• Specifiek: 
– Als we in contact komen met micro-organismen dan maakt ons 

lichaam specifieke stoffen aan (antistoffen) en is er een 
toename van specifieke cellen die zorgen voor een heel 
efficiënte afweer tegenover specifieke micro-organismen zoals 
mazelenvirus.  
Deze specifieke afweer blijft bestaan zodat we de ziekte niet 
meer of in mindere mate kunnen krijgen.  
We zijn immuun tegen dit micro-organisme. 
Mazelen kunnen we bv maar één keer krijgen. Het is een 
kinderziekte. 
Dit is ook de basisidee voor vaccinatie: we komen in contact met 
een gedood micro-organisme of een verzwakt micro-organisme 
waartegen we specifieke afweer opbouwen = immuun worden 





Van waar komen de micro-organismen 
die ziekte veroorzaken? 

• Een infectie met de eigen micro-organismen (de 
normale flora) is mogelijk: 
– bij verslikken komen bacteriën van de bovenste 

luchtwegen in de long (slikpneumonie bij bewusteloze 
patiënt) 

– Huidbacteriën komen in de bloedbaan via een katheter 

– Via letsels ter hoogte van de slijmvliezen van de darm bij 
chemotherapie (barrière doorbroken) komen 
darmbacteriën en in de bloedbaan 

– Virussen die in het lichaam aanwezig zijn zoals Herpes 
(koortsblaasjes) en CMV worden opnieuw geactiveerd als 
de immuniteit verzwakt 

 





Van waar komen de micro-organismen 
die ziekte veroorzaken? 

• Een infectie met vreemde micro-organismen: 
– uit de omgeving: 

• Innemen van besmette voeding of drank 

• Inademen van schimmels uit de lucht 

– van andere personen: 
• Gezonde mensen, kinderen en volwassenen 

• Mensen met een infectie 

• Zorgverleners: 
– hun eigen micro-organismen 

– micro-organismen van andere patiënten 





Welke infecties? 

• Oppervlakkige infecties 
– Huidinfecties: huidabces 

– Lage urinewegen: blaasontsteking 

– Bovenste luchtwegen: verkoudheid 

• Diepe infecties 
– Huidinfecties: wondroos, ook onderhuid 

geïnfecteerd 

– Hoge urineweginfecties: nierinfectie 

– Lage urineweginfectie: pneumonie 



Ziekenhuisbacteriën 
“Zorggerelateerde infecties” 

• Bacteriën die voorkomen bij ptn die veel 
behandelingen (in het ziekenhuis en erbuiten) 
krijgen 
– Meer antibioticagebruik 

– Meer risico op overdracht tussen patiënten en 
zorgverleners van resistente bacteriën 

– Verminderde afweer en dus meer vatbare 
patiënten 

– Micro-organismen die eventueel weinig gevaarlijk 
zijn voor gezonde personen 





Zorggerelateerde infecties 

• Bloedstroominfectie bij (diepe) katheters 

• Urineweginfecties bij urinesonde 

• Wondinfecties na een operatie 

• Pneumonie bij beademing 

• Diarree door antibioticagebruik (Clostridium 
difficile) 

 



Resistente micro-organismen 
ziekenhuisbacteriën 

• MRSA: Staphylococcus aureus resistent tegen 
methicilline (huidinfecties, 
bloedstroominfecties, …) 

• ESBL: multiresistente darmbacteriën 
(pneumonie bij beademde patiënten, 
urineweginfecties, …) 

• CPE: supermultiresistente darmbacteriën 

• VRE: vancomycine resistente darmbacteriën 



Maatregelen tegen  
resistente micro-organismen 

• Screening van patiënten op dragerschap van 
multi-resistente micro-organismen 

• Isolatiemaatregelen en andere bijkomende 
maatregelen als multi-resistente micro-
organismen worden gevonden 

• Opvolgen van verspreiding in het ziekenhuis 

• Ingrijpen als er een toename is van resistente 
micro-organismen 

 



Een besmetting voorkomen 

• Overdracht voorkomen: 
– Goede handhygiëne: 

• Handen wassen 

• Handen ontsmetten 

• Gebruik van (steriele) handschoenen 

– Hoesthygiëne: een papieren zakdoekje voor de mond bij 
hoesten 

– Mondneusmaskers 
• Voorkomen dat druppeltjes van de bron naar de omgeving worden 

verspreid bijvoorbeeld de chirurg aan de operatietafel 

• Voorkomen dat we zelf besmet geraken 

– Overschort 





Een besmetting voorkomen 

– Een omgeving maken met weinig micro-
organismen: 

• Schoonmaak en ontsmetting van omgeving 

• Kiemarme voeding 

• Steriele handschoenen 

• Geen planten op de afdeling 

• “Steriele kamers” met luchtbehandeling, sas, water met 
bacteriefilters, … 

• Operatiekwartier met luchtbehandeling, steriel 
materiaal, steriele handschoenen, … 

 



Een besmetting voorkomen 

• Persoonlijke hygiëne patiënt 
– Goede mondhygiëne 

– Handen wassen 

– Aanspreken van de zorgverleners 

• Vaccinaties laten toedienen 
– Tetanus-difterie-kinkhoest 

– Griepvaccinatie 

– Pneumokokkenvaccinatie 

– (Meningokokkenvaccinatie) 



Een besmetting voorkomen 

• Toedienen van antistoffen als de eigen cellen onvoldoende 
antistoffen produceren 
– Polyvalente immuno-globulinen tegen alle soorten micro-

organisemen 
– Specifieke antistoffen tegen CMV (na orgaantransplantatie) 

• Vroegtijdig toedienen van antibiotica of 
antischimmelmiddelen 
– Vroegtijdig opsporen infectie en snel beslissen om antibiotica 

toe te dienen 
– Antibiotica of antischimmelmiddelen toedienen om besmetting 

te voorkomen 
* Nadeel antibiotica gebruiken vergroot de kans op dragerschap 
multi-resistente bacteriën, voordelen afwegen tegenover 
mogelijke nadelen 





Smetvrees voorkomen 

• Weet dat er overal micro-organismen 
voorkomen die normaal niet schadelijk zijn 

• Basisregels zijn in de regel voldoende om 
infecties te voorkomen 

– Goede handhygiëne 

– Goede hoest- en nieshygiëne 



Infecties behandelen 

• Antibiotica doden of remmen de bacteriën 

• Antivirale middelen 

• Antischimmelmiddelen 

• Antiparasitaire middelen 



Antibiotica enkel als ze nodig zijn 

• Antibioticagebruik vergroot de kans op resistente 
bacteriën en maakt dat ze niet meer kunnen 
worden gebruikt bij een ernstige infectie.  

• Resistente micro-organismen kunnen lang 
aanwezig blijven in je lichaam 

• Antibiotica kunnen ook andere bijwerkingen 
vertonen 

• Antimicrobiële middelen kosten veel, vooral de 
reserve-antibiotica en antischimmelmiddelen 

 



- 

http://www.gebruikantibioticacorrect.be/nl 
 

http://www.gebruikantibioticacorrect.be/nl


Wanneer behandelen? 

• Preventief behandelen (profylaxis) 
• Vroegtijdig behandelen 
• Blind behandelen (zonder dat men de oorzaak 

kent, bv algemene achteruitgang met koorts, 
bloedwaarden gestoord, …) 

• Behandelen van een infectie 
• Behandelen van een gedocumenteerde infectie 

(men kent het oorzakelijk micro-organisme) 
• Behandelen van een infectie door multi-

resistente bacteriën 



Welke infecties zijn gevaarlijk voor de 
patiënt met verminderde afweer?  

• Infecties zijn in het algemeen gevaarlijker bij 
verminderde afweer dan bij een goede afweer 

– Chemotherapie:  

• Minder goede barrières (slijmvliezen laten meer door, 
huid dunner) 

• Minder witte bloedcellen om de micro-organismen op 
te ruimen 

– Aandoeningen van de witte bloedcellen: 

• Minder productie van effectieve antistoffen  

 

 

 



Welke infecties zijn gevaarlijk voor de 
patiënt met verminderde afweer? 

• Laattijdig behandelde infecties: 

– Belang goede opvolging van infectieparameters 

– Nieuwe testen voor vroegtijdige diagnose van 
schimmelinfecties, virusinfecties, bacteriële 
infecties, parasitaire infecties 

– Eventueel antimicrobiële middelen vroegtijdig of 
op voorhand gebruiken (voor er een infectie 
optreedt) 



Welke infecties zijn gevaarlijk voor de 
patiënt met verminderde afweer? 

• Infecties door bacteriën die normaal aanwezig 
zijn op de slijmvliezen 

– Goede persoonlijke hygiëne 

– Nieuwere geneesmiddelen met minder 
bijwerkingen thv de slijmvliezen 

– Voorkom altijd onnodig gebruik van antibiotica, dit 
zorgt ervoor dat jouw normale flora nog gevoelig 
is voor de meeste antibiotica. Antibiotica worden 
enkel gebruikt als het moet! 

 



Welke infecties zijn gevaarlijk voor de 
patiënt met verminderde afweer? 

• Infecties door micro-organismen die in de 
omgeving aanwezig zijn en voor gezonde 
personen weinig gevaarlijk zijn: 

– Schoonmaak en ontsmetting van de omgeving 

– Luchtbehandeling 

– Kiemarme voeding 

– Geen planten op de afdeling 

 



Welke infecties zijn gevaarlijk voor de 
patiënt met verminderde afweer? 

• Zorggerelateerde (ziekenhuis) infecties: 

– Hygiënische maatregelen om besmettingen te 
voorkomen 

– Goede persoonlijke hygiëne 

– Patiënten worden betrokken bij de zorg 

– Beperk antibioticagebruik, urinesondes, katheters, 
… 



Voorkomen beter dan genezen?  


