U bent CPE-drager
en u mag naar huis.
Wat nu?

Wat is CPE?
CPE is de afkorting van carbapenemase resistente enterobacteriaceae. Het is de verzamelnaam voor een groep bacteriën die in staat is
om de carbapenem antibiotica in het lichaam
af te breken. Deze antibiotica zijn soms nodig
voor mensen die een bepaalde infectie doormaken en de afwezigheid ervan bemoeilijkt de
genezing.
De aanwezigheid van CPE gaat vaak na enkele maanden ongemerkt voorbij. Alleen bij
verzwakte mensen leiden ze soms tot ziekte.
Omdat in het ziekenhuis veel verzwakte mensen verblijven, sporen we patiënten op die CPE
dragen en nemen we voorzorgsmaatregelen
om overdracht te voorkomen.
Bent u drager, dan gebruiken artsen en ziekenhuiswerkers altijd wegwerphandschoenen
en een overschort als ze rechtstreeks met u of
de omgeving waarin u verblijft, contact hebben. Gelieve uw kamer niet te verlaten. Moet
u voor een onderzoek of behandeling naar een
andere locatie in het ziekenhuis, dan zal een
ziekenhuiswerker u begeleiden en vragen om
de handen te ontsmetten bij het verlaten van
de kamer.

Welke hygiënische voorzorgsmaatregelen worden
aanbevolen?
Aan uw bezoek wordt gevraagd om geen
andere patiënten te bezoeken nadat ze bij
u geweest zijn. Voor hen volstaat het om de
handen te ontsmetten bij het verlaten van de
kamer. Indien uw bezoek toch nog een andere
patiënt gaat bezoeken of instaat voor de verzorging van een zieke, vragen we hen dezelfde
voorzorgsmaatregelen te nemen als de artsen
en zorgverstrekkers.
Nadat u het ziekenhuis heeft verlaten , volstaat het een goede persoonlijke hygiëne na te
leven. Denk er hierbij aan om:
uw handen regelmatig te wassen met
water en zeep – dit betekent minstens
na het toiletbezoek, na het manipuleren
van bevuild materiaal zoals vuil linnen,
na het snuiten van de neus, voor het
bereiden van de maaltijd, …
uw washandje, handdoek en kledij niet
met anderen te delen.
niet uit hetzelfde glas te drinken of uit
hetzelfde bord te eten en geen bestek te
delen.

Wat te doen indien u terug
wordt opgenomen of op
consultatie gaat in het
ziekenhuis?
Sociale contacten kunnen normaal verlopen.
Heeft u nood aan thuisverpleging, kinesist, …
verwittig hen en zorg ervoor dat ze de handen
kunnen wassen. Reserveer een zuivere handdoek voor hen.

Sociale contacten
Thuis kunnen de gewone sociale contacten
normaal verlopen.
Heeft u nood aan thuisverpleging, kinestist,
verzorgende ..., verwittig hen dan en zorg
ervoor dat ze de handen kunnen wassen.
Reserveer een zuivere handdoek voor hen.
Gaat u op consultatie bij uw arts of wordt u
terug opgenomen in het ziekenhuis, gelieve dit
bij de opname te vermelden.

Contact
Indien u nog vragen heeft kunt u contact
opnemen met uw ziekenhuisarts of met
iemand van het team ziekenhuishygiëne.
Greet Manderyck
tel. 050 36 57 18
e-mail: gma@stlucas.be
Annelies Catoor
tel. 050 36 57 19
e-mail: annelies.catoor@stlucas.be
dr. Katelijne Floré
tel. 050 36 53 49
e-mail: flore.katelijne@stlucas.be
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