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Klebsiella-pneumoniae-Carbapenemase (KPC) 
producerende Klebsiella pneumoniae 



KPC-producerende K. pneumoniae 

Uitbraakstam: 
- KPC-2  
- SHV 

 
 
 

 

AUG CFTZ MERO IMI CIPRO TRSX 
 

GENTA COLI 

MIC (mg/L) ≥32 ≥64 ≥16 ≥16 ≥4 ≥320 4 ≥16 

Gevoeligheid R R R R R R I R 

- MLST: ST258 
 Grote epidemieën (nationaal en internationaal) 
 Colistine resistente - KPC: Griekenland, Hongarije, USA. 

 
 http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19711 



Index patiënt 

15 mei 2013 – Griekenland, ICU  
₋ Subduraal hematoom bdz. 
₋ Craniotomie 2x 
₋ Tracheastoma 
 
 

24 juni 2013 – Nederland, ICU 
- Strikte isolatie in afwachting van MRSA en MRGNS screening 
- MRSA sneltest negatief  contact isolatie 

 
 
 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Spontaan subduraal hematoom beiderzijds (14-05-2013) in Griekenland Op 24 juni wordt zij gerepatrieerd en opgenomen op de IC.



Index patiënt 

26 juni 2013 - longafdeling 
– Contact isolatie op 1 persoonskamer 

 
 
27 juni 2013: KPC-producerende K. pneumoniae (KPC-KP) 

– Rectum, urine, stuit 
– Contactisolatie ‘plus’ (schorten lange mouw en manchet) 
– Dagelijks bezoek afdeling Infectiepreventie 

 
 



Nosocomiale transmissie 

5 juli 2013 – longafdeling (+ 9 dgn.) 
‒ KPC-KP pleuravocht afdelingsgenoot! (patiënt 2) 
–  14 dagen opgenomen 

 
Typering (AFLP) 

- Identieke stammen 
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Patient L: 9 dgn op longadeling



Maatregelen  

• Instellen van Outbreak Management Team 
• Opschalen naar strikte isolatie  
 
• Dedicated verpleegkundig team 
• Contactonderzoek patiënten; gehele opname indexpatiënt 
 - ICU 
 - Ontslagen patiënten van longafdeling 

 
• 2x per week routinematig contactonderzoek longafdeling 

 
 

 
 



Contactonderzoek 

Rectaal 
Klinische sites 

Colorex KPC1 

EbSA 2 
TSB-VC 2 Colorex KPC 1  

EbSA 2 

18-24h 

GEEN NIEUWE BEVINDINGEN 
1 bioTrading Benelux 
2 Cepheid 



Ontslag 

5 augustus 2013  
‒ Index patiënt:  verpleeghuis (revalidatie afdeling) 
‒ Patiënt 2:   naar huis 

 

Overdracht naar verpleeghuis 
- Zeer resistent micro-organisme 
- Verspreiding ondanks isolatiemaatregelen 
- Advies: 2 weken contactonderzoek cliënten 
- Bij vragen contact opnemen met afd. Infectiepreventie 

 



Vervolg 

5 november 2013  - 3 maanden na ontslag  
– ESBL contactonderzoek bij patiënt van geriatrie afdeling:  

KPC-KP!  
– 9 dagen opgenomen geweest 
 
 
– Patiënt blijkt afkomstig van zelfde verpleeghuis en 

afdeling als index patiënt! 
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Presentation Notes
Strikte isolatie + contactonderzoek (periodiek + ontslagen patienten)  geen nieuwe bevindingen



Verpleeghuis 

Revalidatie afdeling 



Revalidatie afdeling 

Voor de uitbraak 
• Index patiënt werd verpleegd in contact isolatie 

– Bij verlenen zorg en toiletgang:  handschoenen en schort (lange mouwen) 
– Eigen toilet 
– Geen beperkingen voor sociale contacten en bezoek 

 
Uitbraaksituatie 
• Index patiënt en patiënt 3 in strikte isolatie: 

– 1 persoonskamer, deur gesloten 
– Eigen sanitair 
– Bij binnenkomst kamer: handschoenen, schort en mondneusmasker 

 

 
 

 



Revalidatie afdeling 
Contactonderzoek 
• 8 november 2013: 1e contactonderzoek (n =26)  
 Geen nieuwe bevindingen 

 
• 18 november 2013: 2e contactonderzoek  
 2 nieuwe KPC-KP bevindingen: cliënt 4 en cliënt 5 

  
 Client 4:  

• Recente ziekenhuis opname: KPC negatief getest 
• Besmetting op revalidatie afdeling (binnen 10 dagen) 



Revalidatie afdeling 

22 november 2013 
• Cohort isolatie op afdeling (n = 4) 
• Gescheiden werken van medewerkers 

 
 
• 3e contactonderzoek 
• Omgevingskweken 



Revalidatie afdeling 
3e contactonderzoek 
• 1 nieuwe KPC-KP bevinding: cliënt 6 

 Client 6:  
• Comateuze cliënt 
• Vanaf opname in contactisolatie i.v.m. ESBL dragerschap 
• Eerder negatieve kweken 
 

 
Omgevingskweken 
• 25 kweken; schone en isolatie gedeelte van de afdeling 
• Glucose meter  
• Deurklink KPC-KP kamer 
• Nachtkastje KPC-KP kamer (2x) 



??? 

KPC-KP positieve cliënten (n=5) 
• KPC-KP positieve cliënten strikt gescheiden van overige 

cliënten;  
• Minder beperkingen voor cliënten en familieleden; 
• Veilige werkomgeving voor medewerkers 
 

 
 Leegstaande locatie van verpleegorganisatie 

27 november verhuizen 5 cliënten naar aparte locatie! 



Verpleeghuis 

Na verhuizing van KPC-KP positieve cliënten 
 
• Desinfectie van revalidatie afdeling d.m.v. H2O2 in dampfase. 
 
• 2x contactonderzoek gehele locatie (n = 157) 
 geen nieuwe bevindingen 
 

• 2x omgevingskweken 
 geen nieuwe bevindingen 



Huisvesting KPC-KP positieve cliënten 



Richtlijnen ‘KPC locatie’ 

• Indeling locatie 
• Medewerkers 
• Persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) 
• Cliënten 
• Omgevingscontaminatie 



Locatie 

1. Cliëntenkamers 
– Slaapkamer + eigen sanitair 
– Persoonlijke spullen 
– Verzorging cliënt 

 
 



Locatie 

2. Algemene ruimtes 
– Verpleegkundig kantoor 
– Spoelkeuken 
– Gemeenschappelijke ruimte (incl. keuken) 
– Kleedruimte verpleegkundige 
– Gangen 

 



Medewerkers 

• Dedicated team 
 

• Uniform 
 

• Geen contactonderzoek onder medewerkers 
– Bij goede hygiënische maatregelen risico op dragerschap laag 
– Bij goede toilet hygiëne is er in principe geen risico voor verdere 

verspreiding 
– Geen goede opties voor eradicatie behandeling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Entree locatie 
• Handhygiëne bij binnenkomst en verlaten van de locatie voor 

alle personen (bezoek, medewerkers, leveranciers) 
 
Vaste medewerkers 
• Geen beschermende maatregelen 
• Handhygiëne! 
 

PBM algemene ruimtes 

Overige disciplines (artsen, fysiotherapie etc.) 
• Nemen altijd beschermende maatregelen 
 



PBM cliëntenkamers 

Vaste medewerkers (1/2) 
• Tijdens alle contactmomenten met cliënten en/of omgeving 
 
 
• Vijf momenten van handhygiëne (WHO) 

- Na (mogelijk) contact met lichaamsvochten 
- Voor aseptische handelingen 

 
 
• Sociaal contact (geen contact cliënt/omgeving) 

- handhygiëne 
 
 
 
 
 

 



Kweek handschoen na: 
- Uitkleden 
- Wassen op bed 
 

 

Kweek handschoen na 
handalcohol 

 

Vaste medewerkers (2/2) 
 
• Vanaf 16 december 2013:  Handschoenen desinfecteren 

voordat omgeving wordt aangeraakt (zoals het bedienen van 
de tillift) 

PBM cliëntenkamers 



Overige disciplines (artsen, fysiotherapie etc.) 
• Nemen altijd alle beschermende maatregelen 
 
 
Bezoek 
• Handhygiëne bij betreden/verlaten cliëntenkamer 
• Nemen alle beschermende maatregelen bij verzorging cliënt 

 

PBM cliëntenkamers 



Cliënten 
• Dagelijks schone kleding 

 
• Handhygiëne bij verlaten cliëntenkamer 

 
• 1x per week controle dragerschap (rectaal + klinische sites) 
 
 
Vanaf 11 december 2013 
• 1x daags wassen met chloorhexidine (CHX 2%) 
• 2x daags chloorhexidine mondpasta (CHX 0,12%) 
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Omgevingscontaminatie 

Schoonmaakprocedure 
• Dagelijkse reiniging van alle ruimtes, oppervlakten en apparaten 
• Afvoerputten dagelijks desinfecteren (chloor) 
• 3x per week desinfectie (chloor) van alle ruimtes, oppervlakten en 

apparaten 

 
Monitoren 
• Periodiek omgevingskweken afnemen 

 

TSB-VC  Steriele gaas (10*10) 

18-24h 



Omgevingscontaminatie 
• Cliëntenkamer 

– Bed + bedieningsapparaat 
– Kledingkast (deurklinken + lades) 
– Badkamer (deurklink binnen + buiten) 

 
• Algemene ruimtes 

– Keuken (keukenblad, kraan, koffiezetapparaat) 
– Gemeenschappelijke tafel + stoelen 
– Telefoons vpk. 
– Pospoeler (handgreep + toetsenbord) 
– Vpk kantoor (buro + toetsenbord computer + muis) 
– Glucose apparaat 

 
• Extra punten 

 



Omgevingskweken 

Keuken 
 

Tafel + stoelen 
 

Po-spoeler 
 

Buro vpk 
 

Dect. 
 

Glucosemeter 
 

5-12-2013 

10-12-2013 

20-12-2013 

23-12-2013 

01-01-2014 

10-01-2014 

21-01-2014 

KPC positief 

KPC negatief 

Niet bepaald 



Omgevingskweken 

Index 

1 2 3 

5-12-2013 

10-12-2013 

20-12-2013 

23-12-2013 

01-01-2014 

10-01-2014 

21-01-2014 

Cliënt 3 

1 2 3 

Cliënt 4 

1 2 3 

KPC positief 

KPC negatief 

Niet bepaald 

Kweken: 
1. Bed 
2. Kledingkast; deurklinken 
3. Badkamer; deurklinken 

Cliënten 
Index:  hulp bij verzorging, overdag in gemeenschappelijke ruimte 
Client 3:   hulp bij verzorging, incontinent faeces, urine kath, bedlegerig 
Client 4:  hulp bij verzorging, incontinent faeces en urine (niet-hygienisch gedrag) 
  



Stand van zaken  



Stand van zaken 

• 2 cliënten (inclusief index) 
– 1 cliënt spontaan KPC negatief 
– 2 cliënten overleden 
 

• Faecestransplantatie  
– Controle dragerschap van donoren 
– Controle dragerschap van familieleden betrokken bij zorg 
 

• Overdracht KPC gen 
– E. coli (cliënt 3) 
– Enterobacter aerogenes (4 cliënten  AFLP)  
– Acinetobacter baumanni (omgeving) 

 
 



Take home message  

In toekomstige gevallen moet er altijd een voldoende 
deskundige persoon in een verpleeghuis aanwezig zijn om dit te 
begeleiden. 



Dank uw aandacht 
Met dank aan: 
• Medewerkers verpleeghuis 
• Stijn Raven  (infectieziektenbestrijding, GGD West-Brabant) 
• Esther Weterings  (deskundige Infectiepreventie) 
• Erwin Verkade  (arts-assistent microbiologie) 
• Jan Kluytmans  (arts-microbioloog) 
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