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In deze folder willen wij u graag informeren over wat MRSA
voor u betekent.
MRSA staat voor meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De MRSA bacterie is
ongevoelig (resistent) voor een behandeling met antibiotica die lijkt op het middel
meticilline, een groep van antibiotica die veel gebruikt wordt.
U kunt drager zijn van de MRSA bacterie zonder dat u daar klachten van heeft.
MRSA bacteriën zijn onderdeel van de groep bijzonder resistente micro-organismen
(BRMO).
Patiënten in het ziekenhuis zijn vaak gevoeliger voor infecties. MRSA kan zich
verspreiden voornamelijk door o.a. direct contact met andere patiënten. Daarom
doen wij er veel aan om verspreiding van MRSA in het ziekenhuis tegen te gaan

Afspraken

In Nederland doen we veel om verspreiding van MRSA in de gezondheidszorg te
voorkomen. Patiënten met MRSA verplegen en behandelen we bijvoorbeeld op
een 1 persoonskamer met een sluis. Dat doen we om te voorkomen dat andere
(kwetsbare) patiënten ook MRSA drager worden. Sommige mensen hebben een
hogere kans om MRSA drager te zijn. Daarom testen we in een aantal situaties
mensen die in een Nederlands ziekenhuis worden opgenomen of zij drager zijn van
MRSA.
Dat doen we onder andere bij een patiënt die recent opgenomen is geweest in een
buitenlands ziekenhuis of contact heeft gehad met bedrijfsmatig gehouden levende
varkens/vleeskalveren/vleeskuikens.

Maatregelen tijdens opname in het ziekenhuis

U wordt opgenomen in strikte isolatie, een extra preventieve maatregelen die
getroffen wordt om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen.
• tijdens uw opname ligt u alleen op een kamer met een sluis,
• u verlaat de kamer alleen bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld voor een
onderzoek dat elders in het ziekenhuis uitgevoerd moet worden;
• het personeel en bezoek hanteren de omkleedprocedures die gelden binnen
het ziekenhuis.
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Bezoek in het ziekenhuis

U mag bezoek ontvangen. Uw bezoek moet zich vooraf bij de verpleegkundige
melden. Kinderen worden alleen in overleg met de verpleegkundige toegelaten
én op voorwaarde dat zij zich kunnen houden aan de voorgeschreven regels. Het
bezoek moet zich houden aan de omkleedprocedure van het ziekenhuis.
Uw bezoek mag, nadat ze u hebben bezocht, geen andere patiënten in het
ziekenhuis bezoeken. Eventuele visites aan andere patiënten in het ziekenhuis
moeten dus afgelegd zijn vóórdat het bezoek bij u op visite komt. Ook deze
maatregel is erop gericht om de verspreiding van MRSA binnen het ziekenhuis te
voorkomen.

Controle op dragerschap

Tijdens de opname en/of na ontslag wordt u gecontroleerd of u nog drager
bent van MRSA. Met een wattenstok wordt een uitstrijkje gemaakt van neus,
keel, rectum en eventueel van een wond of eczeem. Soms is het ook nodig
opgehoest slijm (sputum) of urine te onderzoeken. Het afgenomen materiaal wordt
onderzocht in het laboratorium op aanwezigheid van MRSA. Het onderzoek is
alleen betrouwbaar wanneer u 48 uur geen antibiotica gebruikt heeft, meld daarom
altijd antibioticagebruik wanneer er materiaal bij u afgenomen wordt. De uitslag is
bekend na 3-7 dagen.

Behandeling is mogelijk maar verschilt per persoon.

Uw behandelend specialist en/of huisarts en een arts-microbioloog beoordelen of
een behandeling mogelijk en/of noodzakelijk is. Een MRSA-bacterie kan namelijk
ook zonder behandeling verdwijnen. In beide gevallen, met of zonder behandeling,
volgt er een vervolgtraject waarbij er meerdere series van uitstrijkjes afgenomen
worden om te beoordelen of de MRSA verdwenen is.

Maatregelen tijdens bezoek aan de polikliniek

U kunt altijd afspraken blijven maken op de polikliniek van het Dijklander
ziekenhuis. Bij een bezoek aan de polikliniek worden er alleen extra maatregelen
getroffen indien uw bezoek langer duurt dan 5 uur.
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MRSA-dragerschap in de thuissituatie

Indien u thuiszorg ontvangt van een instelling of thuiszorgorganisatie zullen de
medewerkers afhankelijk van de zorg die ze verlenen ook maatregelen treffen om
verspreiding naar andere patiënten te voorkomen. Als er thuis geen zorg wordt
verleend zijn er geen maatregelen nodig.
U kunt thuis, zonder problemen, de dagelijkse dingen doen, zoals bezoek
ontvangen, zelf op bezoek gaan, boodschappen doen, naar school, werk of een
verjaardag gaan. Het is geen probleem om als (groot-)ouder te knuffelen met de
(klein-)kinderen.
Als u drager bent van MRSA hoef je niet extra schoon te maken. Ook is het
voldoende om de gewone hygiëne toe te passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
handen wassen met water en zeep na ieder toiletbezoek en voor het eten of het
bereiden hiervan.
Huisgenoten die in de zorg werkzaam zijn moeten bij de werkgever aangeven dat
zij een MRSA-positieve huisgenoot hebben.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan
de verpleegkundige, uw behandelend arts of huisarts.
Of kijk op www.mrsa-net.nl/nl/publiek.
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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