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Geachte patiënt en familie,

Met deze folder  willen we u bijkomende info geven 
rond de CPE-bacterie en de opsporing ervan binnen 
GZA Ziekenhuizen. 
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CPE

CPE staat voor Carbapenemase Producerende Entero-
bacteriaceae. Tot voor kort dook deze bacterie vooral 
op buiten Europa, maar sinds begin 2012 worden we 
ook in de Belgische ziekenhuizen met een toename van 
deze bacterie geconfronteerd.  

Het dragen van CPE-bacteriën is niet gevaarlijk voor ge-
zonde mensen, het gaat ook niet gepaard met ziekte-
verschijnselen. Doorgaans verdwijnt de bacterie van-
zelf na een aantal maanden. CPE-bacteriën kunnen wel 
een probleem vormen bij mensen met een verzwakte 
gezondheid, vanwege de infecties die ze bij hen kun-
nen veroorzaken. Daarom willen we deze dragers ook 
opsporen. 

CPE opsporen

Binnen GZA Ziekenhuizen hebben we besloten om CPE 
op te sporen bij iedere patiënt die wordt opgenomen 
vanuit een ander ziekenhuis in binnen- of buitenland, 
vanuit een andere instelling (psychiatrisch of andere) 
of vanuit een  RVT/ROB. We baseren ons hiervoor op 
het laatste nationale surveillancerapport.

De screening gebeurt door middel van een rectaal uit-
strijkje met een wisser. Dit duurt slechts enkele secon-
den, maar u kunt het wel als onaangenaam ervaren. 
Amper een dag later weten we of er CPE-bacteriën aan-
wezig zijn.

Drager van CPE

Wanneer de screening aantoont dat u drager van deze 
bacterie bent, stellen we bepaalde voorzorgsmaat-
regelen in om de verspreiding van de bacterie naar 
 andere patiënten te vermijden. Concreet zal het verzor-
gingspersoneel handschoenen en een beschermschort 
dragen tijdens uw verzorging (contact-isolatiemaat-
regelen). En ook een optimale handhygiëne van onze 
medewerkers is van cruciaal belang. Er zal een isola-
tiekaart aan de deur van uw kamer worden gehangen 
met de vraag aan uw bezoekers om ook hun handen te 
ontsmetten. Ook thuis is een goede handhygiëne (vnl. 
na toiletbezoek) aangewezen. Verder zijn er geen voor-
zorgen nodig.

Weinig antibiotica helpen tegen CPE-bacteriën. Infec-
ties zijn daardoor moeilijk te behandelen. Indien u een 
infectie doormaakt, zal uw behandelend geneesheer 
de meest aangewezen behandeling instellen.

Wij hopen u hiermee voldoende ingelicht te hebben 
omtrent de CPE-bacterie en verontschuldigen ons voor 
het ongemak dat dit onderzoek voor u als patiënt met 
zich kan meebrengen. 

Dienst ziekenhuishygiëne 
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