MRSA - Een kans op MRSA
Van uw huisarts, uw behandelend arts en/of de verpleegkundige van de afdeling
ontvangt u informatie over de bacterie ‘MRSA’, en over de speciale maatregelen die
worden genomen bij een verdenking op MRSA .
Voor alle duidelijkheid kunt u hier alles nog eens nalezen.

Wat is ‘MRSA’?
De bacterie Staphylococcus aureus wordt door veel mensen bij zich gedragen, zonder
dat ze daar ziek van worden. De bacterie bevindt zich meestal in de keel, in de neus,
op de huid of in de darmen. Een enkele keer veroorzaakt deze bacterie een infectie die
meestal vanzelf en soms na een behandeling met antibiotica weer geneest.
De MRSA-bacterie is een variant van de Staphylococcus aureus en komt vaak voor in het
buitenland. Onderzoek heeft aangetoond dat ook Nederlandse varkens en vleeskalveren
de MRSA-bacterie bij zich kunnen dragen.
De belangrijkste eigenschap van de MRSA-bacterie is dat deze ongevoelig (resistent) is
geworden voor een aantal van de meest gebruikte antibiotica. Dit betekent dat bij een
infectie die wordt veroorzaakt door een MRSA-bacterie de behandelmogelijkheden
beperkter zijn.

Bezoekadressen:
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Maatweg 3
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Locatie Baarn
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3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
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Nederwoudseweg 17
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Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
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3800 BM Amersfoort
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Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

MRSA en ziekenhuis
Mensen met een verminderde weerstand zijn gevoeliger voor infecties met de MRSAbacterie dan gezonde mensen. Meander Medisch Centrum wil daarom voorkomen dat
patiënten die in het ziekenhuis verblijven, besmet raken met deze moeilijk te bestrijden
bacterie.
Meander doet dit door gericht MRSA-onderzoek uit te voeren en voorzorgsmaatregelen
te treffen.

Kans op MRSA
De kans dat u de MRSA-bacterie bij u draagt is groter als:
 u behandeld of opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis of
verpleeghuis;
 u opgenomen bent (geweest) in een Nederlands ziekenhuis of verpleeg- of
verzorgingshuis met MRSA-problematiek;
 u beroepsmatig in contact komt met levende varkens of vleeskalveren;
 u woonachtig bent op een bedrijf met varkens en vleeskalveren;
 u in het buitenland bent gedialyseerd.

Onderzoek naar MRSA
Om te onderzoeken of u de MRSA-bacterie bij u draagt, worden er met een
wattenstaafje uitstrijken (kweken) genomen van:
 keel
 neus
 perineum
 huid, bij eventuele huidafwijkingen of wonden
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urine, als u een urinekatheter heeft of recent heeft gehad of als u wordt verdacht van een urineweginfectie
sputum, bij een productieve hoest

In veel gevallen worden deze kweken via de huisarts afgenomen. Zo nodig zullen deze bij het eerste
polikliniekbezoek, zo snel mogelijk na opname, of eventueel tijdens opname bij u worden afgenomen.
Het onderzoek naar de MRSA-bacterie duurt ongeveer 5 dagen.

De uitslag
U wordt op de hoogte gesteld van de uitslag van het MRSA-onderzoek door uw huisarts of uw behandelaar:
 u bent géén MRSA-drager en er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen meer nodig;
 als u beroepsmatig in contact komt met levende varkens of vleeskalveren of woonachtig bent op een bedrijf
met varkens en vleeskalveren, heeft een negatieve uitslag een geldigheid van 2 maanden. Daarna moeten
weer opnieuw kweken worden afgenomen;
 u draagt de MRSA-bacterie bij u waardoor bij (vervolg)afspraken of bij een opname voorzorgsmaatregelen
noodzakelijk kunnen zijn.

Voorzorgsmaatregelen
Wanneer blijkt dat u de MRSA-bacterie bij u draagt of wanneer de uitslag van de kweken nog niet bekend is ten
tijde van uw ziekenhuisafspraak, worden er bij uw polikliniekbezoek of bij opname speciale voorzorgsmaatregelen
genomen:
 bij polikliniekbezoek gelden geen speciale voorzorgsmaatregelen, tenzij er invasieve ingrepen plaatsvinden,
u een endoscopie moet ondergaan of wanneer u huidafwijkingen (zoals wonden of eczeem) heeft;
 bij opname wordt u in strikte isolatie verpleegd in een isolatiekamer waarvan de deuren dicht moeten blijven;
ziekenhuismedewerkers zullen bij behandeling en verpleging een schort, handschoenen, muts en mondneusmasker dragen.

MRSA en dan?
Als de MRSA-bacterie bij u wordt aangetroffen, blijven de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen bij uw bezoek
aan de polikliniek of bij opname in het ziekenhuis van kracht.
Ook andere zorginstellingen zullen hun maatregelen nemen. Meld daarom bij behandeling of opname in een
andere zorginstelling dat u MRSA-drager bent.
Onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van uw situatie is het soms mogelijk om door middel van een
dragerschapbehandeling de MRSA-bacterie kwijt te raken. Hierover vindt overleg plaats tussen uw behandelaar of
huisarts en de arts-microbioloog. Na een succesvolle behandeling kunnen de voorzorgsmaatregelen worden
versoepeld.
Meer informatie kunt u lezen in de brochure ‘MRSA, de behandeling’.

Tot slot
Wij begrijpen dat de maatregelen voor u niet altijd even prettig zijn. Toch is dit voor ons de enige manier om de
verspreiding van de MRSA-bacterie binnen het ziekenhuis tegen te gaan.
Wij vragen hiervoor uw begrip.
Met verdere vragen, opmerkingen en problemen kunt u terecht bij uw eigen huisarts, bij uw behandelend arts of
bij de verpleegkundigen.
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