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Microbiologie 

“leer van het kleine leven”  
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Micro-organismen: 

• Bacteriën  

• Virussen 

• Schimmels 

• Rickettsiae  

• Bedsoniae 

• Protozoa 

 



Uitvinding van vergrotende 
systemen 

Anthonie van Leeuwenhoek 



Tijdperk van 
bacteriënjagers 

• Koch 

• Pasteur 

• Lister 

• Semmelweiss 



Bacteriën worden zichtbaar 

Oorzaak                              Gevolg 



Grondvormen 

• Coccen 

• Staven 

• Spirochaeten 

• Vibrio’s 

 

 

http://www.visionnederland.nl/2011/06/uitbraak-e-coli-bacterie-ehec-in-duitsland/


Meer soorten dan grondvormen 

Tot op heden nog regelmatig 
nieuwe soorten 



Bacteriën zijn ubiquitair  

Ons hele leven wordt er door bepaald 
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Ze zitten: 

• Op ons… 

• In ons … 

    èn 

• Planten zich voort… 

• Stofwisselen… 

• En sterven ook weer 
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Misverstand: 
Wij zijn autonome wezens  

 

We zijn slechts een bewoonde planeet! 



Allen willen slechts 3 dingen: 

• Genoeg te eten 

• Genoeg te drinken 

• Optimale temperatuur 

 



In dat geval: 

Ongebreidelde voortplanting! 

 



Meestal hebben we hier geen  
last van dankzij: 

• Inwendige weerstand 

• Uitwendige weerstand 



Inwendige weerstand : 
 

• Cellulair door leucocyten en lymfocyten 

 

• Immunogeen door vormen van antistoffen 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.preventionsante.be/images/guide_holliday/eosinophile.jpg&imgrefurl=http://www.preventionsante.be/NL/guide_holliday12.htm&usg=__QIuwlesvJHFHR-e7SoGrKNLkNCk=&h=105&w=140&sz=4&hl=nl&start=1&tbnid=C2rhylH_bxXVSM:&tbnh=70&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dleucocyten%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bioplek.org/images/blymfocyt.jpeg&imgrefurl=http://www.bioplek.org/animaties/afweer/afweersamenvatting.html&usg=__DiQxeMtvL3jbB0Y7Y1k_qS-gjRU=&h=315&w=646&sz=38&hl=nl&start=16&tbnid=LoIY20tn092v4M:&tbnh=67&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dantistoffen%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN


Uitwendige weerstand 

• Huid 

• Knipperreflex 

• Hoest-slikreflex 

• Urineflow 

• Kolonisatieresistentie 

 



Wordt bij opname in het 
ziekenhuis ernstig bedreigd: 



Resulteert niet zelden in 
infectie door……. 

Steeds vaker resistente micro-
organismen 



Misverstand: 

Bacteriën laten wel eens een 
kansje liggen 

 

Is niet waar! 



Daarnaast: 

Toenemende resistentie door 
antibioticagebruik 



Nederland laagste 
antibioticagebruik ter 

wereld 





Misverstand: 

Bij mensen! 



Antibioticagebruik bij dieren 

Hoogste ter wereld! 





Dus: 
resistentie schrijdt voort 

Voorkomen is beter dan 
genezen! 



2 typen infecties: 

• Autoinfecties 

 

• Kruisinfecties  
 



Vaak medewerkers in de 
gezondheidszorg 

Overigens zonder opzet 



We besmetten constant! 

“Besmet woord” 

Woord met een bepaalde 

gevoelswaarde 



Besmetten: 

Het gaan van micro-organismen 
van de ene plaats naar de andere 



Besmetten: 



Belangrijkste oorzaak: 

Handen!  



Komen op de vreemdste plaatsen 

• Pakken alles vast 

• Peuteren… 

 

• Tussen tanden 

• In oren  

• En neuzen 



Conclusie: 

De basis voor goede resultaten ligt niet bij 
dure ingewikkelde verbeteracties, maar in 

de basale hygiëne, dus bij ons zelf 



Persoonlijke hygiëne: 

• Haardracht 



Persoonlijke hygiëne 

• Haardracht 

• Handsieraden 
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Persoonlijke hygiëne 

• Haardracht 

• Handsieraden 

• Nagels 



Persoonlijke hygiëne 

• Haardracht 

• Handsieraden 

• Nagels 

• Kleding 



Persoonlijke hygiëne 

• Haardracht 

• Handsieraden 

• Nagels 

• Kleding 

• Zo nodig persoonlijke 

   beschermingsmiddelen 

 



Handhygiëne 

Wassen of desinfecteren? 



Wat is beter voor de huid? 

Handalcohol 



Wassen MOET: 

• Bij zichtbare verontreiniging 

 

• Bij voelbare verontreiniging 

 

• Na toiletbezoek 



5 momenten van handhygiëne 

• Voor patiëntencontact 

• Na patiëntencontact 

• Na contact met omgeving van de 
patiënt 

• Na (mogelijk) contact met excreta 
patiënt 

• Voor steriele handelingen 



Misverstand: 

Geen tijd! 



IJzeren (zelf)discipline 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Drill_sergeant_screams.jpg


 

 

 

 

If it is to be, 

It is up to me! 


