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Via deze folder geven wij u antwoorden op de enkele van de meest gestelde 
vragen over MRSA. 

WAT IS MRSA? 
Staphylococcus aureus, is een bacterie die in veel gevallen standaard voorkomt 
op de huid van gezonde personen. Soms kan deze bacterie in het lichaam 
komen en een infectie veroorzaken. Zo’n infectie kan onschuldig zijn, bijvoor-
beeld puistjes, kleine wondjes of huidbescha digingen, maar ook zeer ernstig, 
zoals bloedvergiftiging of longont steking of ontsteking van een operatiewond. 

Methicilline is een antibioticum (geneesmiddel) dat in de meeste gevallen 
gebruikt wordt voor een effectieve behandeling bij infec ties veroorzaakt door 
een Staphylococcus aureus. Sommige Staphylococcus aureus zijn ongevoelig 
(resistent) geworden voor Methicilline en kunnen door dit antibioticum niet 
langer gedood worden, waardoor een infectie dus niet goed behandeld wordt. 
Deze resistente bacteriën worden methicilline resistente Staphylococcus au-
reus genoemd of afgekort MRSA. 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN KOLONISATIE EN INFECTIE? 
-Kolonisatie wil zeggen dat MRSA aanwezig is op of in het lichaam zonder een 

ziekte te veroorzaken. 
-Infectie betekent dat MRSA de persoon ziek maakt. 

WIE KRIJGT MRSA EN HOE VAAK KOMT HET IN NEDERLAND VOOR? 
Een MRSA besmetting kan onder andere ontstaan bij patiënten die zijn op-
genomen of behandeld in een zorginstelling in het buitenland, maar ook bij 
mensen die al dan niet beroepsmatig nauw contact heb ben met levende 
varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens. De kans op een MRSA besmetting 
in een Nederlands ziekenhuis is nog heel erg klein, minder dan 1%. In de ons 
omringende landen is die kans aanmerkelijk groter (soms wel 40%). We willen 
in Nederland het voorkomen van MRSA zo laag mogelijk houden. Dit is de 
reden waarom patiënten, die opgenomen of behandeld zijn geweest in een 
ziekenhuis in het buitenland voor of tijdens opname in een Nederlands zieken-
huis gecontroleerd worden op MRSA kolonisatie/ infectie. Hetzelfde geldt voor 
patiënten die nauw contact hebben met levende varkens, vleeskalveren en/of 
vleeskuikens. 
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WAAR KUN JE DE MRSA BACTERIE VINDEN? 
MRSA kun je vinden op de huid, in de neus, keel, darmen, bloed en urine 
(overal dus)! 

HOE WEET IK OF ER WEL OF GEEN MRSA BIJ MIJ AANWEZIG IS? 
Om te weten of u wel (MRSA positief) of geen (MRSA negatief) MRSA bacterie 
bij u draagt, worden er met verschillende wattenstokjes uitstrijkjes gemaakt 
van de binnenzijde van de neusgaten, de keel en de anus. Dit onderzoek zal 
indien mogelijk vóór uw opname plaats vinden, zodat het geen negatieve 
invloed heeft op uw behandeling of operatie. Binnen het ziekenhuis wordt aan 
uw dossier in het zieken huisinformatie systeem een memo gekoppeld, waarin 
melding wordt gemaakt van de datum van afname van de uitstrijkjes en de 
daaraan gekoppelde uitslag. 

IS MRSA TE BEHANDELEN? 
Ja, ook al is MRSA resistent tegen veel antibiotica en soms moeilijk te be-
handelen, er zijn toch nog enkele antibiotica die met succes MRSA infecties 
kunnen genezen. Patiënten die alleen gekoloniseerd zijn hoeven meestal niet 
met antibiotica behandeld te worden. In veel gevallen zal behandeling met een 
desinfecterende zeep/shampoo en een speciale desinfecterende neuscrème al 
resultaat opleveren. 

KAN MRSA ZICH VERSPREIDEN? 
Ja, MRSA kan zich verspreiden naar andere patiënten die erg ziek zijn, een 
zwak afweersysteem hebben en niet in staat zijn de infec tie te bestrijden. 
MRSA verspreidt zich bijna altijd via lichamelijk contact en niet via de lucht. De 
belangrijkste maatregel die binnen Nederlandse ziekenhuizen genomen wordt 
om de mogelijke ver spreiding van patiënt naar patiënt te voorkomen is de 
patiënt op een éénpersoonskamer te verplegen met speciale voorzorgsmaat-
regelen. We noemen dit strikte isolatieverpleging. 
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WAT GEBEURT ER WANNEER EEN PATIËNT MET (VERDENKING) 
MRSA WORDT OPGENOMEN? 
De procedures kunnen tussen ziekenhuizen onderling misschien enigszins varië-
ren, maar de volgende punten vinden in ieder geval plaats. 

- De patiënt krijgt een éénpersoonskamer met sluis. Deze sluis is meestal een 
afgeschermde ruimte met deur voordat men in de patiëntenkamer komt. 

- De patiënt mag uitsluitend van de kamer wanneer dit medisch noodzakelijk 
is. Hierbij moeten vooraf de nodige maatregelen getroffen worden. 

- Ziekenhuispersoneel dient zich eerst in de sluis om te kleden voordat ze naar 
de patiënt gaan. Ze dragen een overjas, muts, mond- neusmasker en  
handschoenen. Voor het verlaten van de patiëntenkamer worden de  
handschoenen uitgedaan en de handen gedesinfecteerd. 

- Het bezoek dient de instructies van het verplegend personeel op te volgen. 
Bezoek moet altijd de handen desinfecteren voor het verlaten van de  
patiëntenkamer. 

GEEN OPNAME, MAAR WEL POLIKLINISCH BEZOEK OF ONDERZOEK 
NOODZAKELIJK? 
Er hoeven geen extra maatregelen genomen te worden. Soms is het wel nodig 
om nog een keer wat uitstrijkjes met een wattenstokje af te nemen om (nog-
maals) te controleren op MRSA en bij lichamelijk onderzoek zal de verpleegkun-
dige of specialist handschoenen en eventueel een overjas/schort dragen. Hoe 
lang moet een patiënt met MRSA verpleegd worden? 
Het hebben van MRSA is op zich geen reden dat u langer in een zie kenhuis 
moet verblijven. Het verblijf wordt bepaald door de aandoe ning of klachten 
waarmee u bent opgenomen. 

WANNEER EEN PATIËNT MET MRSA MET ONTSLAG GAAT, MOETEN ER 
DAN OOK VOORZORGSMAATREGELEN GENOMEN WORDEN? 
Vraag aan de verpleegkundige of behandelend arts voordat de patiënt het 
ziekenhuis verlaat wat de maatregelen zijn die genomen dienen te worden in de 
thuissituatie. In het algemeen zijn de volgende maatregelen aan te bevelen: 

- Was/desinfecteer je handen na behandeling van de patiënt. 
- Reinig periodiek de ruimte en persoonlijke spullen van de pati ent met een 

commercieel desinfectans of een verse chloorop lossing (deze wel verdunnen). 
- Draag handschoenen wanneer je omgaat met excreta (bloed, urine, sputum, 

faeces) en bij wondbehandeling. Was of desin fecteer je handen na het uit-
doen van de handschoenen. 
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IS HET VEILIG OM IN DEZELFDE RUIMTE TE ZIJN ALS EEN PERSOON MET 
MRSA? 
Voor alle duidelijkheid, voor gezonde mensen is het risico heel erg klein dat 
men een MRSA infectie oploopt. Zo lang familieleden en ander bezoek gezond 
zijn, kan het geen kwaad om in dezelfde ruimte te zijn als de persoon met 
MRSA. Normaal contact als aanraken en omhelzen is toegestaan. Zorg er altijd 
voor dat wanneer je de zieken huiskamer (of het woonhuis van de patiënt) 
verlaat de handen gewas sen of gedesinfecteerd worden. 

KAN MIJN KIND MRSA KRIJGEN DOOR IN DE BUURT VAN EEN PERSOON 
MET MRSA TE ZIJN? 
Gezonde personen, inclusief kinderen lopen een te verwaarlozen risico om een 
MRSA besmetting op te lopen. 

IK HEB MRSA EN GA BINNENKORT NAAR HUIS? 
Wanneer u geïnfecteerd of gekoloniseerd bent met MRSA, moet u de volgen-
de maatregelen nemen om verspreiding van MRSA naar familie of anderen te 
voorkomen: 

- Zorg voor een goede hygiëne zoals eerder beschreven in deze folder. 
- Vertel iedere hulpverlener, verpleegkundige, verzorgende of arts die u  

behandelt, dat u MRSA heeft. Zij kunnen dan voor  zorgsmaatregelen nemen. 

HEEFT U NOG VRAGEN? 
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de afde ling zieken-
huishygiëne en infectiepreventie. Zij zijn te bereiken via de receptie van het 
ziekenhuis of per e-mail: ziekenhuishygiene@zrt.nl. 



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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