Doel
Behandeling van ongecompliceerd dragerschap met Meticilline resistente Staphylococcus aureus
(MRSA) [1]. Als er een reservoir in de thuissituatie aanwezig is (huisgenoten of dier), dient deze
gelijktijdig te worden mee behandeld.
Reikwijdte
Huisartsenpraktijk bij patiënten indien

er geen sprake is van een actieve infectie en/of actieve huidlaesies en

de MRSA in vitro gevoelig is voor het toe te passen antibioticum en

er geen lichaamsvreemd materiaal aanwezig is dat een verbinding vormt tussen milieu interieur
en ,milieu exterieur zoals urinekatheter, fixatuur externa etc en

het dragerschap uitsluitend in de neus is gelokaliseerd.
Voor behandeling van gecompliceerd dragerschap wordt verwezen naar de SWAB richtlijn [1]
Definities
Huisgenoten

SWAB

Personen die overdag en ‘s nachts in hetzelfde huis als de index persoon
verblijven en gemeenschappelijk gebruik maken van slaapkamer, badkamer,
woonkamer en/of keuken.
Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid www.swab.nl

Werkwijze behandeling ongecompliceerd dragerschap
Behandeling start in principe na overleg met arts-microbioloog van Noordwest Ziekenhuisgroep.
Vaststellen reservoirs

bepaal d.m.v. MRSA screening wie tegelijkertijd met de index moet(en) worden behandeld
Wijze van behandeling

Douche (of was) de huid gedurende 5 dagen uitsluitend met betadine shampoo 75 mg/ml
- bij overgevoeligheid voor jodium: chloorhexidine 4% zeepoplossing (40 mg/ml) voorschrijven
- in bad gaan is niet toegestaan
- was de haren (baard en snor), kam en borstel dagelijks met betadine shampoo
- dagelijks schoon ondergoed, schone kleding, schone washandjes en handdoeken gebruiken
- trek elke avond schoon nachtgoed aan (pyjama of ondergoed)
- verschoon het bed volledig op dag 1, 2 en 5 van de kuur
- draag tijdens de kuur bij voorkeur kleding die in de wasmachine op 40° C of 60° C gewassen
kan worden


Breng gedurende 5 dagen, 3 maal daags mupirocine neuszalf aan
- breng de zalf aan met behulp van een wattenstaafje
- de zalf niet te diep aanbrengen: alleen het ‘neuspeutergebied’
- gebruik indien nodig papieren zakdoekjes en was de handen na het snuiten van de neus

Beoordeling effectiviteit behandeling dragerschap

Controlekweken worden afgenomen:
e
- 1 keer tenminste 48 uur na het staken van de behandeling
e
e
- 2 en 3 keer met een tussenpoos van minimaal 7 dagen

Indien een of meerdere kweken positief
- geen verdere controlekweken afnemen en i.o.m. arts-microbioloog bepalen of behandeling
herhaald kan worden.
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