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Inhoudsverantwoordelijke: dr. E. Oris (Ziekenhuis-
hygiënist) | Juli 2019

Deze informatiebrochure geeft 
u meer achtergrondinformatie 
over MRSA en tracht op een 
aantal veelgestelde vragen 
antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelend arts en de 
verpleegkundigen zijn steeds 
bereid om op uw vragen te 
antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1.  Wat is MRSA? 3

2.  Overdracht MRSA 3

3.  Opsporing 4

4.  Behandeling 4

5.  Maatregelen 5
5.1  Welke maatregelen nemen zorg-

verleners?
5.2  Welke maatregelen dienen be-

zoekers te nemen?
5.3  Hoe kan u helpen?
5.4  Wanneer kunnen deze maatre-

gelen stoppen?

6.  Wat bij ontslag? 6

7.  Tot slot 7



3Brochure: BR0097 - MRSA l Ziekenhuis Oost-Limburg

01 WAT IS MRSA?

MRSA staat voor Methicilline (M) 
Resistente (R) Stafylococcus (S) 
Aureus (A). Stafylococcus aureus 
is een bacterie die bij heel wat 
mensen ongemerkt aanwezig is in 
de neus of op de huid. Bij MRSA 
is deze bacterie ongevoelig voor 
bepaalde antibiotica waardoor hij 
moeilijker te behandelen is.

Wanneer u als gezond persoon 
besmet wordt met deze bacte-
rie wordt u drager, maar dit zal 
slechts in uitzonderlijke gevallen 
aanleiding geven tot ziekte.

MRSA vormt wel een risico voor 
verzwakte en zieke personen. 
Om overdracht naar deze patiën-
tengroep te vermijden, worden 
maatregelen genomen.

02 OVERDRACHT 
MRSA

De bacterie wordt voornamelijk 
overgedragen door de handen. 
Handhygiëne is daarom heel be-
langrijk, zowel voor de zorgverle-
ners als voor u en uw bezoekers.
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03 OPSPORING

MRSA wordt opgespoord door 
een staal te onderzoeken in het 
laboratorium. Voor het nemen van 
het staal wordt gebruik gemaakt 
van een wattenstaaf. Hiermee 
wrijft men over de plaatsen op 
het lichaam waar MRSA het meest 
voorkomt: de neus, de keel en het 
perineum of de bilnaad. Eventueel 
worden nog een aantal andere 
plaatsen getest, bijvoorbeeld een 
wonde.

04 BEHANDELING

Als er bij u MRSA werd vastge-
steld kan er een behandeling ge-
start worden. U wordt dan gewas-
sen met een ontsmettende zeep 
en krijgt een bacteriedodende zalf 
in de neus.

Heeft u een infectie met MRSA, 
dan beslist uw arts welke behan-
deling u nodig heeft.
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05 MAATREGELEN

5.1 Welke maatregelen 
nemen zorgverleners?
• Indien mogelijk wordt u ver-

zorgd in een éénpersoonska-
mer of wordt u samen met een 
andere MRSA-patiënt op een 
tweepersoonskamer opgeno-
men.

• De verpleegkundige hangt een 
isolatiefiche bij de kamer zodat 
alle zorgverleners en bezoe-
kers weten welke maatregelen 
er genomen moeten worden.

• Alle zorgverleners ontsmet-
ten de handen voor en na uw 
verzorging, voor en na klinisch 
onderzoek en bij het verlaten 
van de kamer.

• Alle zorgverleners dragen bij 
uw verzorging of behandeling 
handschoenen, een overschort 
en een masker.

• Herbruikbare materialen zoals 
waskom, bedpan, bloeddruk-
meter, thermometer en derge-
lijke blijven bij u op de kamer 
voor verder gebruik.

• Er worden voorzorgsmaatrege-
len genomen voor het gebruik-
te linnen/afval.

• De kamer wordt dagelijks 
grondig gereinigd en ontsmet.

5.2 Welke maatregelen 
dienen bezoekers te ne-
men?
Indien het bezoek voor de eerste 
maal op bezoek komt, dienen ze 
zich eerst tot de verpleegbalie te 
wenden vóór het betreden van de 
kamer.
Bij het verlaten van de kamer 
vragen wij ook aan uw bezoek om 
de handen te ontsmetten.
Wij vragen aan uw bezoekers om 
na u geen andere patiënten in het 
ziekenhuis te bezoeken.

5.3 Hoe kan u helpen?
U past goede handhygiëne toe. 
Dit wil zeggen dat u de handen 
grondig wast en droogt minstens:
• voor en na de maaltijd
• na het gebruik van het toilet
 
Verlaat enkel bij strikte uitzonde-
ring de kamer, dit bijvoorbeeld 
voor een onderzoek. De gepaste 
maatregelen worden door de 
zorgverleners genomen.

Uw persoonlijke kledij laat u best 
wassen in de wasmachine op de 
hoogst mogelijke temperatuur.

Sociale contacten mogen gewoon 
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zoals vroeger verlopen, maar ver-
mijd rechtstreeks lichaamscontact 
(kussen, hand geven...) met ern-
stig zieke of verzwakte personen.

5.4 Wanneer kunnen deze 
maatregelen stoppen?
Uw arts zal op basis van de resul-
taten beslissen wanneer de maat-
regelen gestopt kunnen worden.

Maar ook dan blijft de voortzetting 
van handhygiëne heel belangrijk.

06 WAT BIJ 
ONTSLAG?

Indien uw behandeling nog niet 
afgerond is, zal uw arts of ver-
pleegkundige u de nodige uitleg 
hierover geven.

Uw dagelijkse persoonlijke hy-
giëne is belangrijk. Eens u thuis 
bent, hoeft u geen maatregelen te 
nemen voor het wassen van kledij 
en bedlinnen, de vaatwas, het 
eetgerief en het afval. De gebrui-
kelijke poetsmiddelen voldoen 
prima.

Het nemen van extra maatregelen 
is overbodig.
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07 TOT SLOT

Het volledige zorgteam probeert 
u zo goed mogelijk te ondersteu-
nen.
Heeft u vragen, opmerkingen of 
suggesties, laat het ons weten.

Wij zijn er om u te helpen!

Heeft u opmerkingen bij deze 
brochure? Geef ons gerust een 
seintje!
Contact: Team Ziekenhuishygiëne, 
T 089 32 15 32, ziekenhuishygie-
ne@zol.be
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