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Dienst Ziekenhuishygiëne

MRSA
Methicilline-resistente

Staphylococcus aureus
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Wanneer mogen de voorzorgs-
maatregelen worden opgeheven?

Indien u verblijft in een rustoord of rust- en verzor-
gingstehuis en u bent drager van een MRSA mag u 
uw normale contacten met andere bewoners on-
derhouden zonder specifieke maatregelen te tref-
fen. U mag in de huiskamer met andere bewoners 
verblijven, de maaltijd nuttigen in het restaurant en 
deelnemen aan groepsactiviteiten, ook buiten de 
afdeling.
Wel dient u er op te letten om steeds uw handen te 
ontsmetten met handalcohol alvorens uw kamer te 
verlaten en dit zolang u drager bent van MRSA.

Het risico van overdracht van het micro-orga-
nisme is vooral aanwezig naar andere patiën-
ten toe. Er hoeven geen bijzondere maatrege-
len genomen te worden bij het wassen van uw 
kledij, behandeling van persoonlijk materiaal 
zoals uw bril, boek…

Kledij en persoonlijk materiaal

De maatregelen worden opgeheven zodra de 
controlekweken negatief zijn.

Ontslag

In het ziekenhuis worden nog steeds voorzor-
gen genomen en u mag terug naar huis.
Dit roept vanzelfsprekend heel wat vragen op : 
“Wat zijn de risico’s voor mijn partner, kinderen 
en familieleden?”
Zoals reeds eerder vermeld, is het doel van de 
maatregelen verspreiding van micro-organis-
men in het ziekenhuis te voorkomen.
Deze micro-organismen zijn niet gevaarlijk voor 
gezonde personen noch zwangeren. U mag uw 
normale activiteiten thuis terug opnemen zon-
der risico voor uw huisgenoten.

Handhygiëne boven alles

Indien u nog bijkomende vragen hebt kunt u zich 
altijd richten tot de hoofdverpleegkundige, ver-
pleegkundige of behandelende arts.

Comité voor ziekenhuishygiëne 2007



De MRSA veroorzaakt niet vaker en geen ernstiger 
schade dan de gewone Staphylococcus Aureus. Ge-
zonde personen kunnen drager zijn van het MRSA 
zonder er iets van te merken.

Gevolgen

Contact van mens tot mens via de handen is de 
meest gangbare overdracht. 
Om de overdracht van het micro-organisme naar 
andere patiënten te voorkomen, ligt u bij voorkeur 
op een éénpersoonskamer.
De ziekenhuiswerkers (artsen, verpleegkundigen, 
kinesisten …) zullen bij uw behandeling of verzor-
ging handschoenen, beschermschort en eventueel 
een masker dragen.

Elk ziekenhuis heeft te maken met micro-orga-
nismen (ook bacteriën of microben genoemd) 
die schade kunnen veroorzaken. Deze micro-
organismen 
kunnen reeds aanwezig zijn bij opname in het 
ziekenhuis, maar ook overgedragen worden 
van de   ene patiënt naar de andere.
Ieder ziekenhuis zal dan ook bepaalde maatre-
gelen treffen om verspreiding van micro-orga-
nismen tegen te gaan.
Uw arts of verpleegkundige heeft u ingelicht 
over het feit dat bij u een micro-organisme is 
gevonden nl. de Methicilline Resistente Stap-
hylococcus Aureus, waardoor het noodzakelijk 
is een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen 
om verdere verspreiding binnen het ziekenhuis 
te voorkomen.

Inleiding

MRSA

De Staphylococcus is een micro-organisme 
dat bij elke persoon voorkomt, dit micro-
organisme kan een steenpuist of ontstoken 
wondje veroorzaken. Bepaalde stammen van 
de Staphyloccocus Aureus kunnen resistent 
(ongevoelig) geworden zijn voor het gebruike-
lijk antibioticum (=bacteriedodend medicijn) nl. 
Methicilline.
Deze Staphylococcus noemen we de Methicil-
line Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA).

Controle

Er zullen enkele controlekweken bij u afgenomen 
worden om op te sporen waar het micro-organisme 
zich bij u bevindt. Hiervoor worden er op verschil-
lende plaatsen van het lichaam kweekjes genomen 
die in het laboratorium zullen onderzocht worden.

Behandeling

Voorzorgsmaatregelen

Bezoekers

Onderzoek of behandeling

De behandeling bestaat uit een combinatie van het 
aanbrengen van een neuszalf en het wassen of dou-
chen van het lichaam met een ontsmettende zeep, 
ook de haren worden gewassen met de ontsmet-
tende zeep. De behandeling duurt 5 dagen.

Aan uw bezoekers zal gevraagd worden om de 
handen in te wrijven met handalcohol alvorens de 
kamer te verlaten. Tevens vragen wij om na hun 
bezoek geen andere patiënten meer te bezoeken.

MRSA is geen reden om een onderzoek of behande-
ling waarvoor u bent opgenomen niet door te laten 
gaan. Er wordt u gevraagd om vóór het vervoer uw 
handen in te wrijven met handalcohol en eventueel 
een masker te dragen.


