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Inleiding  

In elk lichaam komen veel verschillende bacteriën voor. De meeste bacteriën leven 
probleemloos met ons samen. Veel bacteriën zijn bovendien erg nuttig voor de mens. 
Sommige bacteriën zijn minder gewenst en sommige daarvan vallen in de categorie 
Bijzonder Resistente Micro-Organisme (BRMO).  
 
Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over BRMO. Wij 
willen u hiermee informeren over BRMO zelf, maar ook over de gevolgen van 
dragerschap bij een ziekenhuisopname en voor uw thuissituatie.  
 

Meest gestelde vragen over Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)  

1. Wat is BRMO? 
 

BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistente Micro-organismen. Micro-organismen 
is een andere naam voor bacteriën, virussen en schimmels. BRMO zijn bacteriën die 
minder gevoelig zijn voor antibiotica. Deze folder gaat over BRMO zoals ESBL, VRE, 
Pseudomonas, maar er zijn er meer. Voor MRSA is een andere brochure beschikbaar. 
 
2. Hoe vaak komt BRMO voor in Nederland? 

 

Een voorbeeld van BRMO zijn ESBL-bacteriën. Ongeveer 10 tot 15% van de 
Nederlandse bevolking is drager van ESBL-bacteriën.  
 
3. Wat zijn de gevolgen van een besmetting met BRMO? 

 

BRMO zijn niet gevaarlijker dan andere bacteriën. Als u de bacteriën bij u draagt 
heeft u daar geen last van. Er is een zeer kleine kans dat er een infectie ontstaat. 
 
4. Wanneer spreken we van BRMO-dragerschap en wanneer is er sprake van een 

BRMO infectie. Wat betekent dat u BRMO drager bent? 
 

Dragerschap: de bacteriën zijn aanwezig en worden niet behandeld. U heeft hier 
geen last van. In het ziekenhuis nemen medewerkers voorzorgsmaatregelen zodat 
deze bacteriën niet worden overgedragen aan andere patiënten. 
Infectie: een infectie met BRMO wordt behandeld met andere antibiotica dan de 
gebruikelijke.  
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5. Hoe worden BRMO ontdekt? 
 

Om BRMO op te sporen worden kweken afgenomen van het rectum en soms van de 
urine of van ander lichaams- materiaal. De uitslag is na een paar werkdagen bekend. 
Bij een positieve uitslag wordt dit opgenomen in uw dossier en ontvangt uw 
behandelend arts de uitslag. De arts brengt u hiervan op de hoogte. 
 
6. Hoe wordt een infectie met BRMO behandeld? 

 

Zoals gebruikelijk bij infecties, worden ook infecties met BRMO met een antibioticum 
behandeld. Omdat BRMO ongevoelig zijn voor sommige antibiotica, is uw 
behandelaar beperkt in de keuze voor antibiotica.  
 
7. Welke preventieve maatregelen kent het ziekenhuis als het om BRMO gaat? 

 

Alle patiënten, bij wie BRMO zijn ontdekt, worden met speciale 
voorzorgsmaatregelen verpleegd op de verpleegafdelingen.  
 
8. Als BRMO niet gevaarlijker zijn dan gewone bacteriën, waarom dan speciale 

voorzorgsmaatregelen? 
 

We willen voorkomen dat er overdracht is van deze bacteriën naar andere patiënten. 
Daarom is het van belang dat BRMO zo weinig mogelijk voorkomen in de 
Nederlandse ziekenhuizen. 
 
9. Mag ik tijdens ziekenhuisopname bezoek ontvangen als ik BRMO drager ben? 

 

Een patiënt met BRMO mag gewoon bezoek ontvangen. Bezoek mag lichamelijk 
contact hebben; wel wordt gevraagd de handen te desinfecteren bij het verlaten van 
de kamer en hierna geen andere patiënten in het ziekenhuis te bezoeken. 
 
10. Waar moet ik thuis op letten? 

 

In de thuissituatie zijn extra maatregelen niet nodig. Goede basishygiëne (handen 
wassen na toiletbezoek) is voldoende. Breng zorgverleners van bijvoorbeeld de 
thuiszorg op de hoogte van uw dragerschap dan nemen zij voorzorgsmaatregelen om 
verspreiding naar andere patiënten te voorkomen. 
 
Het is wenselijk bij een bezoek aan het ziekenhuis of huisarts te melden dat u drager 
bent van BRMO. 
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Vragen 

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan 
uw behandelend arts of de verpleegkundige van de afdeling. 
 
U kunt met uw vragen ook terecht, tijdens kantooruren, bij de afdeling Medische 
Microbiologie & Infectiepreventie van Zuyderland Medisch Centrum. 
 
Helpdesk Infectiepreventie 
Tel: 088 - 4599622  
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Zuyderland Medisch Centrum 
Afdeling Infectiepreventie 
 
Helpdesk 
088 - 4599622 
e-mail infectiepreventie@zuyderland.nl 
 
Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00 uur 
 
Internetadres 
www.zuyderland.nl/infectiepreventie 
 
 


