Behandeling van een MRSA-besmetting voorafgaand
aan uw ziekenhuisopname
Inhoudsopgave
Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Gevolgen van een MRSA-besmetting
MRSA en ziekenhuisopname
Behandeling van de MRSA-infectie
Na de behandeling
Na uw ziekenhuisopname
Belangrijke data
Tot slot
Belangrijke telefoonnummers

1
1
1
2
3
3
3
3

Uit onderzoek is gebleken dat u de MRSA-bacterie bij zich draagt. Binnenkort wordt u opgenomen in
het ziekenhuis. De MRSA-bacterie kan voor u een risico vormen als u een behandeling moet
ondergaan. Daarom wordt u voorafgaand aan uw opname in het ziekenhuis behandeld voor de MRSAbesmetting.
In deze folder vindt u informatie over de behandeling van de MRSA-bacterie. Voor algemene
informatie over MRSA verwijzen wij u naar de folder ´MRSA, achtergrond en informatie´.

Gevolgen van een MRSA-besmetting
Als u besmet bent, merkt u daar waarschijnlijk zelf niets van. U wordt waarschijnlijk ook niet ziek. MRSA
geeft meestal geen ziekteverschijnselen bij gezonde mensen die deze bacterie bij zich dragen. Maar bij
mensen met een sterk verminderde weerstand of met wonden, kan een MRSA-infectie ontstaan die
kan leiden tot ernstige complicaties.

MRSA en ziekenhuisopname
Afhankelijk van de aandoening en het ziekteverloop, kiest een arts er soms voor om de MRSA-bacterie
te behandelen voordat een patiënt wordt opgenomen.
Deze behandeling duurt gemiddeld zeven dagen en bestaat uit het wassen met een desinfecterende
zeep en het aanbrengen van zalf in de neus. Mogelijk wordt dat aangevuld met een antibioticakuur.
Uw behandelend arts bespreekt met u of hij u van tevoren gaat behandelen. De behandeling wordt
ingezet voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis.
De afdeling Infectiepreventie wordt op de hoogte gebracht van uw behandeling. Een medewerker van
de afdeling is gedurende het traject uw contactpersoon. Hij/zij houdt ook contact met uw
behandelend arts en stellen hem/haar op de hoogte van de uitslagen van kweken en behandeling.

Behandeling van de MRSA-infectie
Een MRSA-besmetting kan behandeld worden. Om de behandeling te kunnen starten, is het belangrijk

om te weten of u neusdrager (ongecompliceerd) of keel/rectaal drager (gecompliceerd) bent.
Bent u neusdrager, dan krijgt u via uw behandelend arts een recept waarmee u de middelen,
Bactroban® en Betadine®, kunt halen. U kunt met dit recept terecht bij uw eigen apotheek.
Bent u keel/rectaal drager, dan wordt u doorverwezen naar de infectioloog. Hij schrijft u een
behandeling met antibiotica voor. De afdeling Infectiepreventie maakt deze afspraak voor u.
Behandeling ongecompliceerd dragerschap
De behandeling bestaat uit:
 Muporicine® neuszalf (Bactroban®) driemaal daags in beide neusgaten aanbrengen,
gedurende 7 dagen voorafgaand aan uw opname in het ziekenhuis.
 Wassen van het lichaam en haar met Betadine® shampoo (75 mg/ml), dagelijks gedurende 7
dagen voorafgaand aan uw opname in het ziekenhuis. Het gehele lichaam en de haren
wassen. Daarnaast mogen gewone verzorgingsproducten worden gebruikt.
 Desinfecteer kammen en borstels en dergelijke voorafgaand aan de behandeling met
Betadine® shampoo en gebruik een nieuwe tandenborstel.
 Gebruik dagelijks schoon ondergoed, schone kleding, schone washandjes en handdoeken.
 Bij de start, op dag 2 en dag 5 van de behandeling het beddengoed volledig verschonen. Was
het linnengoed zo warm als toegestaan. Bij het naar bed gaan moet ook gedurende de
behandeling schoon ondergoed en nachtkleding worden aangetrokken.
Behandeling gecompliceerd dragerschap
De behandeling bestaat uit:
 voorgeschreven antibiotica door infectioloog;
 alle middelen en maatregelen beschreven onder ongecompliceerd dragerschap.
Woont of werkt u op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens, dan wordt u verzocht om
tijdens de behandeling niet in de stallen te komen, omdat er dan een risico op opnieuw besmetting is.
Soms is het nodig om bij uw partner en gezinsleden MRSA-kweken af te nemen. Als zij besmet zijn,
dan volgen zij de behandeling voor ongecompliceerd dragerschap. Alle MRSA positieve factoren in uw
omgeving hebben invloed op de kans van slagen van uw behandeling.

Na de behandeling
1.
U wordt opgenomen.
Er worden, na de behandeling, op de dag voor de operatie kweken bij u afgenomen voor een sneltest
en een kweek.
De uitslag van de sneltest is na 3 tot 4 uur bekend en wordt aan u en uw behandelend arts
doorgegeven.
Afhankelijk van de uitslag van de sneltest wordt u wel of niet in isolatie opgenomen. In een enkel geval
beslist de behandeld arts de operatie uit te stellen als de behandeling niet heeft geholpen (en u dus
nog MRSA-positief bent gebleven). Dit hangt af van de zwaarte en het risico van de operatie. Dit
bespreekt uw behandelaar met u.
Soms kan het wenselijk zijn om te controleren of de MRSA-besmetting weg blijft. Of dit voor u van

toepassing is en hoe dit schema met controle kweekmomenten er dan uit komt te zien, bespreekt de
deskundige Infectiepreventie met u.
2. U wordt niet opgenomen.
Na uw behandeling wordt bekeken of de behandeling succesvol is geweest. Als dat zo is, worden de
MRSA-kweken herhaald volgens een schema met controle kweekmomenten dat u via de afdeling
Infectiepreventie krijgt.
Na de behandeling wordt een aantal kweken afgenomen om te kijken of de MRSA-bacterie is
verdwenen.

Na uw ziekenhuisopname
Loopt u geen MRSA-risico in het dagelijks leven en bent u succesvol behandeld voor de MRSA
(inclusief controlekweken), dan wordt de MRSA-aantekening uit uw dossier verwijderd.
Voor een patiënt die in het dagelijks leven woont of werkt op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of
vleeskuikens, gelden andere regels. Omdat deze personen elke dag risico lopen, is de laatste kweek,
waarin de MRSA niet aantoonbaar is, drie maanden geldig. Deze patiënten blijven in de categorie
vallen waarbij een verhoogd risico is op dragerschap van de MRSA.

Belangrijke data
Start behandeling

…………………………………………

Kweek voor sneltest

………………………………………..

Operatie

………………………………………..

Tot slot
We beseffen dat deze situatie voor u ingrijpend en onaangenaam is. Voor meer informatie kunt u
terecht bij de adviseurs infectiepreventie.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Afdeling Infectiepreventie:
infectiepreventie@etz.nl

(013) 221 26 66
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