
Wat is CA-MRSA? 

Bij 25 tot 30% van gezonde mensen komt de 
bacterie Staphylococcus aureus voor in de 
neus, in de keel of in de huidplooien, zonder 
dat ze een infectie hebben.We noemen de 
aanwezigheid van de bacterie bij gezonde 
mensen dragerschap.  

Wanneer de Staphylococcus aureus 
niet meer gevoelig is voor de klassieke 
antibiotica spreekt men van MRSA of  
Methicilline Resistente Staphylococcus 
Aureus.

CA-MRSA staat voor Community Aquired of 
Community Associated MRSA. Dat betekent 
dat MRSA is opgelopen door dragers in 
de gemeenschap en niet door een MRSA-
drager uit het ziekenhuis.

CA-MRSA kan (terugkerende) etterige 
huidinfecties veroorzaken, zoals abcessen 
of steenpuisten. In uiterst zeldzame 
gevallen kan de bacterie aanleiding 
geven tot ernstige infecties zoals 
longontstekingen.Deze folder informeert 
je over wat je kan doen bij een diagnose 
CA-MRSA.

Verspreiding, hoe? 
De bacterie verspreidt zich via huid-huid 
contact en gemeenschappelijk gebruik 
van persoonlijke voorwerpen zoals 
kledij,handdoeken,scheerapparaten 
of mesjes. Besmettingen kunnen 
zich ook voordoen op plaatsen waar 

mensen nauw contact hebben met elkaar 
zoals kinderdagverblijven,scholen, 
gevangenissen,kazernes en sportclubs. 

Verspreiding voorkomen.
WONDV ER ZORGING

•  Dek wonden zorgvuldig af met een schoon  
     en droog verband. 
•  Ververs het verband minstens dagelijks.  
     Steek gebruikte verbanden in een plastic           
     zakje voor je ze in de vuilnisemmer werpt. 
•  Was je handen voor en na de wondzorg  
     met water en vloeibare zeep en droog     
     ze af met je persoonlijke handdoek of  
     gebruik handalcohol. 
•  Beoefen geen contactsporten of          
     sporten waarbij toestellen gedeeld            
     worden, tot de wonde genezen is. 
•  Laat ook geen wellnessbehandelingen of      
     massages uitvoeren en ga niet zwemmen. 
•  Ga niet naar school of naar het werk  
     als goede hand- en wondhygiëne niet  
     zeker is.Dus ook niet als de wonde 
     niet voldoende kan worden afgedekt.  

PER SOONLI JK E H YGIËNE

Was regelmatig je handen met water en 
vloeibare zeep of gebruik handalcohol. Droog 
je handen af met een persoonlijke handdoek. 
Vervang de handdoek dagelijks of gebruik een 
wegwerphanddoek.

•  Houd je nagels kort en proper.  
     Neem dagelijks een douche. Gebruik     
     vloeibare zeep.

•  Deel geen persoonlijke spullen. zoals   
     washandjes. handdoeken, scheer-
     apparaat, cosmetica, tandenborstel of      
     kledij. Deel ook geen borden, 
     glazen of bestek. 
•  Doe dagelijks propere kleren aan. 
•  Bedek je neus en mond met een       
     papieren zakdoek bij hoesten of niezen. 
     Gooi de zakdoek weg in een vuilnis emmer 
     en was je handen.

THUISOMGE V ING

•   Poets je badkamer, slaapkamer,  
      keuken en andere veel gebruikte ruimten    
      regelmatig. 
•   Maak gedeelde voorwerpen zoals       
      toetsenborden en speelgoed op 
      geregelde tijdstippen schoon. Gebruik   
      daarbij een huishoudelijk detergent. 
•   Reinig lavabo's, kranen, bad of    
      douche na gebruik met een
      wegwerpdoekje dat huishoudelijk 
      detergent bevat. Spoel na en gooi 
      het doekje in de vuilnisemmer.
•   Was linnen en kledij op een zo hoog      
      mogelijke temperatuur, bij voorkeur   
      minimuum 60°C en droog de spullen 
      in de droogkast. Indien je kledij niet      
      onmiddellijk kan worden gewassen,        
      verzamel ze dan afzonderlijk in een   
      plastiek zak.
•   Stel je vaatwasser in op de hoogste     
      temperatuur, bij voorkeur minimuum  
      60°C. 
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Aan wie moet je vertellen 
dat je MRSA hebt?

Meld dit voorafgaand aan jouw bezoek aan:

•  Ziekenhuis of andere zorginstelling.  
•  Huisarts, tandarts, kinesitherapeut of    
     andere zorg verleners (thuiszorg).

Indien jij  en/of jouw partner in de zorg 
werkt  ,vergeet dit dan niet te melden aan 
de arbeidsgeneesheer, zodat de juiste 
maatregelen genomen kunnen worden.

Hoe behandelen? 
Om de bacteriën op de meest voorkomende 
plaatsen zoals neus, keel en huidplooien te 
bestrijden volg je op voorschrift van je arts 
een behandelingsschema van vijf dagen.

• Breng drie keer per dag antibiotische zalf 
aan in je neus. Doe een kleine hoeveelheid 
zalf op je pink of op een proper wattenstaafje 
en breng de zalf vooraan in de neus. Knijp je 
neusvleugels dicht en masseer ze. Zo wordt 
de zalf verder verspreid. Was je handen voor 
en na de zorg. 
• Neem dagelijks een douche met de 
ontsmettende zeep. Was de huidstreek van 
je neus, oksels, navel, lies en bilnaad extra 
zorgvuldig. 
• Was je haar met ontsmettende zeep op 
dag één en vier. 
• Heeft de arts een product voor de 
ontsmetting van je keel aangeraden gebruik 
dat dan volgens het voorschrift. 
• Doe tijdens de behandelingsperiode 
dagelijks propere nachtkledij aan en 
vervang het bed- en badlinnen.

Twee dagen na de laatste behandeling 
worden kweken afgenomen. Die 
moeten negatief zijn. Bij minimaal 3 
opeenvolgende negatiefkweken wordt de 
dragerschapsbehandeling als succesvol 
beschouwd. 
Bij een terugkerend letsel of bij uitbreiding 
binnen het gezin volgen alle gezinsleden 
de behandeling.De behandeling start voor 
alle gezinsleden op dezelfde dag nadat 
alle huidletsels genezen zijn. Antibiotica is 
meestal niet nodig.

Ouder s dr ager v an MR SA  
Was handen en voorarmen vóór direct 
contact met je baby of kind. Verbied je 
kinderen te spelen of te liggen op/in jouw 
bed. 

Bezoek af leggen en /of  ont v angen  
In principe kan je overal naartoe gaan, 
mits je niet naar ernstige zieke personen of 
pasgeborenen op bezoek gaat. 
Ook kan je thuis gewoon bezoekers 
ontvangen mits deze gezond zijn.


