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cliënten informatie

MRSA-dragerschap
Wat betekent dit voor u en uw thuissituatie?

Wat is MRSA?
Op en in elk menselijk lichaam komen van nature veel verschillende bacteriën voor. De 
meeste van deze bacteriën hebben een nuttige functie. Ook de MRSA-bacterie is een 
bacterie die op het lichaam kan voorkomen. Gezonde mensen hoeven hier niets van te 
merken. 

Voor zieke mensen met bijvoorbeeld wonden of een verminderde weerstand kan de MRSA-
bacterie voor problemen zorgen. De reden hiervoor is dat de MRSA-bacterie ongevoeliger 
is voor de antibiotica die het meest worden gebruikt tegen infecties, veroorzaakt door een 
bacterie.

Word je ziek van MRSA?
Gezonde mensen worden niet ziek van MRSA, zij dragen de MRSA-bacterie alleen bij zich. 
Dit noemen we dragerschap. 

Als u een operatie krijgt of u hebt een sterk verminderde weerstand, dan kan er een 
infectie ontstaan met MRSA. Infecties veroorzaakt door MRSA zijn lastiger te behandelen 
dan ‘gewone’ infecties.

Wat als u MRSA bij u draagt en u woont in een zorgcentrum?
In een zorgcentrum wonen naast u ook andere bewoners met bijvoorbeeld wonden. Deze 
mensen zijn gevoeliger om een infectie op te lopen dan gezonden.

Om te voorkomen dat de MRSA bacterie zich verspreidt, worden tijdens uw zorgmomen-
ten op uw kamer maatregelen getroffen. De medewerker doet dan beschermschort en 
handschoenen aan en een mondneusmasker voor. Ook bij schoonmaak van uw kamer  
worden deze maatregelen door de medewerker genomen.

Indien u op een eenpersoonskamer woont, blijft u daar wonen. Het kan zijn dat u een tijd 
gebruik moet maken van een eigen toilet en doucheruimte, mocht dat nog niet zo zijn.
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Deze eenvoudige maatregelen nemen wij om te voorkomen dat MRSA zich binnen het 
zorgcentrum verspreidt.

Activiteiten en bezoek
Natuurlijk mag u aan alle activiteiten deelnemen omdat de MRSA bacterie zich vooral 
verspreidt bij zorgmomenten en schoonmaak van uw kamer.

Bezoek hoeft bij u geen extra maatregelen te nemen behalve goede handhygiëne. Bezoek 
mag niet meehelpen in uw zorg als de MRSA bacterie bij u aangetoond is. Dit om mogelijke 
verspreiding te voorkomen. Alleen als uw bezoek zelf in een ziekenhuis of verpleeghuis of 
zorg werkt, moeten zij dit aan hun werkgever melden.

Ook hier zijn uitzonderingen in zeer bijzondere situaties. De zorgmedewerker kan u 
hierover informeren.

• bezoek aan de fysiotherapeut
Fysiotherapie behandelingen kunnen gewoon doorgaan. De fysiotherapeut draagt tijdens 
de behandeling handschoenen. Soms zal dit aangevuld worden met een beschermschort 
en mond-neusmasker. Dit hangt af hoe intensief uw fysiotherapie behandeling is.

• bezoek aan de kapper
Om verspreiding van MRSA te voorkomen zijn ook met de kapper afspraken gemaakt. 

• meegaan met familie
Voor uw familie gelden geen aparte maatregelen. Ook voor het vervoersmiddel waarin u 
opgehaald / gebracht wordt gelden geen extra maatregelen

• kerkdienst bijwonen
Ook hier gelden geen aparte maatregelen

U bent als echtpaar opgenomen in een zorgcentrum
Uw partner loopt een kleine kans de MRSA van u over te nemen. Dit komt omdat hij/zij 
intensief contact met u heeft. Onderzoek toont aan dat uw partner wel snel en vanzelf 
de bacterie weer kwijt kán raken. Als uw partner, om welke reden dan ook, opgenomen 
moet worden in het ziekenhuis, dan wordt hij/zij gecontroleerd op aanwezigheid van de 
MRSA bacterie. Het is dan nodig om hem/haar, in afwachting van de resultaten, onder 
speciale voorzorgsmaatregelen te verplegen. Daarom is het van belang dat uw partner bij 
een eigen opname of bezoek aan arts meldt dat hij/zij huisgenoot is van een persoon die 
MRSA-drager is.

Als u de MRSA-bacterie bij u draagt en in het ziekenhuis komt
• bezoek aan de polikliniek
De medewerkers die u behandelen volgen algemene voorzorgsmaatregelen om besmetting 
te voorkomen. Dit doen medewerkers bij iedere patiënt. 
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Als u een operatie of behandeling moet ondergaan, dan houdt de behandelend-arts 
rekening met uw dragerschap van de MRSA bacterie. Ook bij opname in het ziekenhuis 
worden extra maatregelen genomen.

Kan MRSA-dragerschap worden behandeld?
Uw behandelend-arts bepaalt in overleg met een arts-microbioloog of er een drager-
schapsbehandeling kan starten tegen de MRSA. Een behandeling omvat doorgaans een 
scrubschema en wasprotocol eventueel in combinatie met antibiotica. Daar zijn enkele 
voorwaarden aan verbonden en hier kunt u naar vragen bij uw behandelaar.

Brief met informatie
Indien u drager bent van de MRSA-bacterie wordt bij uw naam in het ziekenhuisinforma-
tiesysteem een melding geplaatst. Als een medewerker van het ziekenhuis uw naam in de 
computer invoert, verschijnt deze melding om de medewerker te attenderen op uw dra-
gerschap van MRSA. Zodra de melding is geplaatst krijgt u een brief gestuurd met daarin 
uitleg wanneer de melding weer wordt weggehaald. De voorwaarden hiervoor kunnen 
verschillen per patiënt en veranderen door vernieuwd beleid.

www.zuyderland.nl


