
Patiënteninformatie

MRSA

INLEIDING
Tijdens uw verblijf werd bij u een bacterie vastgesteld die MRSA wordt genoemd. Deze brochure bevat daarover 
informatie. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Aarzel dan zeker niet om deze te stellen. Uw arts en 
verpleegkundigen zullen u graag meer uitleg geven.

WAT IS MRSA?
Stafylokokken zijn bacteriën die bij heel wat mensen ongemerkt aanwezig zijn in de neus of op de huid, dit noemt 
men gezond dragerschap.

MRSA is de afkorting voor ‘Methicilline Resistente Stafylococcus Aureus’. Dit is een variant van de stafylokok die 
ongevoelig is voor de werking van veel antibiotica. Deze variant is op zich niet gevaarlijker dan andere stafylokokken, 
maar veroorzaakt infecties die vaak met duurdere en meer krachtige antibiotica moeten behandeld worden.

Wanneer u als gezonde persoon in aanraking komt met deze bacterie en ‘drager’ wordt, zal dit slechts in 
uitzonderlijke gevallen aanleiding geven tot ziekte. Verzwakte en zieke mensen kunnen door de bacterie echter 
gemakkelijker ziek worden en dus een ‘infectie’ ontwikkelen.

Daarom is het nodig dat we in het ziekenhuis maatregelen nemen om de verspreiding van MRSA tussen de patiënten 
zo veel mogelijk te beperken.

HOE WORDT MRSA OVERGEDRAGEN?
De bacterie wordt vooral overgedragen via de handen. Handontsmetting is daarom heel belangrijk!

HOE WORDT MRSA OPGESPOORD?
MRSA wordt opgespoord door een staal te onderzoeken in het laboratorium. Voor het nemen van het staal wordt 
gebruik gemaakt van een wattenstaafje. Hiermee wrijft men over de plaatsen op het lichaam waar MRSA het meeste 
voorkomt: de neus, de keel en de bilnaad. Eventueel worden nog een aantal andere plaatsen getest, bijvoorbeeld een 
wonde, een fluimstaal, urine of bloed.
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WELKE MAATREGELEN WORDEN GENOMEN IN HET ZIEKENHUIS?
Bij een besmetting met MRSA nemen wij enkele specifieke voorzorgsmaatregelen om de verspreiding naar andere 
patiënten te voorkomen.

      

• Indien er een éénpersoonskamer beschikbaar is, zal u bij voorkeur daar verzorgd worden. Soms delen personen 
met eenzelfde kiem een kamer omdat dezelfde maatregelen van toepassing zijn.

• Aan de deur van uw kamer hangt informatie over de te nemen maatregelen bij het betreden van de kamer.
• Alle ziekenhuismedewerkers ontsmetten de handen vóór en na uw verzorging.
• Alle ziekenhuismedewerkers dragen bij uw verzorging of behandeling handschoenen, een schort en een 

chirurgisch mondmasker.
• De kamer wordt dagelijks grondig ontsmet.
• Wanneer u in het kader van een onderzoek of behandeling de kamer moet verlaten, worden passende 

maatregelen genomen.

HOE WORDT MRSA BEHANDELD?
Wanneer er MRSA op uw lichaam werd gevonden, maar er geen sprake is van een infectie, dan spreken we van 
dragerschap. In dat geval zal nagekeken worden of hiervoor een behandeling noodzakelijk is. In vele gevallen zullen 
enkel bovenstaande specifieke voorzorgsmaatregelen genomen worden om te voorkomen dat de kiem zich doorheen 
het ziekenhuis verspreidt.

In bepaalde situaties zal toch een behandeling nodig zijn om de kiem te elimineren. Indien dit voor u van toepassing 
is, zal de verpleegkundige en/of de arts u hierover informeren. Zo’n behandeling duurt 5 dagen en bestaat uit 
onderstaande stappen:

• Lichaam dagelijks wassen met een ontsmettende zeep, op dag 1 en dag 5 zullen ook de haren mee gewassen 
worden

• Ontsmettende neuszalf 3x/dag
• Ontsmettende keeltablet/keelspray of mondwater 3x/dag
• Mondzorg 1x/dag met ontsmettend mondwater of Steradent reinigingstabletten indien u een gebit draagt

Heeft u ziektetekens door MRSA, dan is er prake van een infectie. In dergelijk geval zal uw arts beslissen welke 
specifieke behandeling met antibiotica u nodig heeft.

HOE KAN U HELPEN?
• U blijft op uw kamer. Enkel voor onderzoek of behandeling mag u de kamer verlaten. Hierbij is het belangrijk dat 

u vooraf de handen wast en ontsmet. Bij het verlaten van de kamer draagt u ook een mondmasker.
• U draagt bij voorkeur kledij die gewassen kan worden op 60°C of hoger.
• U ververst uw kledij (bij voorkeur) dagelijks.
• Gedragen kledij bewaart u in een gesloten plastiek zak onderin uw kleerkast. Het kan zo meegenomen worden 

naar huis om, liefst apart, zo warm mogelijk te wassen (60°C of hoger, indien niet mogelijk dan tweemaal op 
40°C).

• U past een goede handhygiëne toe. Dat betekent dat u de handen grondig wast en droogt, gevolgd door het 
ontsmetten van de handen met handalcohol. Zeker op volgende momenten: wanneer de handen zichtbaar vuil 
zijn, voor de maaltijd, na een toiletbezoek en wanneer u toch uw kamer moet verlaten voor een onderzoek of 
behandeling.
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BEZOEK
Er hangt aan uw kamerdeur een isolatiekaart om de aandacht van bezoekers te vestigen op het besmettingsrisico 
en de te nemen maatregelen. Het is vooral belangrijk dat uw bezoekers bij het verlaten van de kamer altijd goed de 
handen ontsmetten. Uw bezoek wordt gevraagd om na een bezoek aan u geen andere patiënten meer te bezoeken in 
het ziekenhuis.

We raden u af om bezoek te ontvangen van verzwakte personen en jonge kinderen. Enkel indien uw bezoek instaat 
voor de verzorging van een zieke of verzwakte persoon dient uw bezoek ook dezelfde maatregelen te nemen als de 
ziekenhuismedewerkers en dus handschoenen, een schort en een mondmasker te dragen.

Er is geen extra risico voor zwangere vrouwen.

OPHEFFEN ISOLATIEMAATREGELEN
Enkel indien er een behandeling werd opgestart, is het mogelijk om de isolatiemaatregelen op te heffen tijdens uw 
verblijf. Ten vroegste twee dagen na het einde van de behandeling van vijf dagen wordt de aanwezigheid van MRSA 
opnieuw onderzocht. Wanneer bij drie opeenvolgende testen geen MRSA meer wordt gevonden, zijn de bijkomende 
maatregelen niet meer nodig. Uw kamer wordt dan grondig gereinigd en ontsmet. Een goede handhygiëne blijft 
steeds belangrijk. U zal vervolgens wel nog wekelijks gescreend worden voor MRSA tijdens uw verblijf.

ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS
Indien er een behandeling werd opgestart en deze nog niet is afgerond, zal uw arts of verpleegkundige u de nodige 
uitleg hierover geven. Indien er geen behandeling werd opgestart in het ziekenhuis, zou u op consultatie kunnen 
gaan bij een infectioloog. Er zal dan worden gekeken of een specifieke behandeling noodzakelijk is voor uw MRSA-
besmetting, alsook welke behandeling u dan dient te ondergaan. Ook hierover ontvangt u de nodige informatie van 
uw arts of verpleegkundige.

TOT SLOT
We beseffen dat dit alles voor u onaangenaam kan zijn, maar hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen.

CONTACT
Dienst ziekenhuishygiëne
Tel. 012 39 61 57, 012 39 61 84 of 012 39 61 74.


