
 

 

BESLISSCHEMA: INSTELLEN MRSA-PROTOCOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buitenlandse 
opname 

Stap 1 
korter dan 2 maanden geleden: zie stap 2 
langer dan 2 maanden geleden: zie stap 3 

Stap 2 
opname korter 
dan 2 maanden 
geleden 

na opnameduur 
korter dan 24 
uur 

De patiënt heeft een: 

 operatie ondergaan 

 wond, ook onder gips 

 drain 

 scopie ondergaan 

 katheter (geen infuus of bloedafname) 

 infectie 
 
JA: volg protocol MRSA verdenking [1] 
NEE: Geen actie 
 

na opnameduur 
langer dan 24 
uur 

JA: volg protocol MRSA verdenking [1] 
NEE: Geen actie 

Stap 3 
opname langer 
dan 2 maanden 
geleden 

 

Patiënt heeft tenminste één van onderstaande 
risicofactoren voor MRSA-dragerschap: 

 (mogelijke) infectie gerelateerd aan een 
invasieve ingreep in een buitenlandse 
zorginstelling  

 chronische infecties of persisterende 
huidlaesies  

 infectiebronnen zoals abcessen of 
furunkels die aanwezig zijn bij opname in 
een Nederlands ziekenhuis  

 
JA: volg protocol contactisolatie en neem 
MRSA kweken af [1] 
NEE: Geen actie 

Asielzoeker, korter dan 2 maanden 
geleden woonachtig in een AZC of 
andere vluchtelingenopvang 

 
JA: volg protocol MRSA verdenking [1] 
NEE: Geen actie 

Patiënt die contact heeft met 
bedrijfsmatig gehouden levende 
varkens / vleeskalveren / 
vleeskuikens of woonachtig op een 
dergelijk bedrijf is 

 
JA: volg protocol MRSA verdenking [1] 
NEE: Geen actie 

Patiënt met MRSA meldtekst / 
bekend met MRSA uit een andere 
instelling 

 

JA: protocol volgens meldtekst volgen, 
anders protocol strikte MRSA isolatie van 
toepassing [1] 
NEE: Geen actie 

Patiënt na opname in een 
Nederlandse zorginstelling op een 
afdeling met MRSA probleem  

korter dan 2 
maanden 
geleden 

JA: volg protocol MRSA verdenking [1] 
NEE: Geen actie 

Adoptiekinderen uit buitenland 

korter dan 2 
maanden 
geleden 
geadopteerd 

JA: volg protocol MRSA verdenking [1] 
NEE: Geen actie 

Patiënt heeft: 

 MRSA positieve huisgenoot of 
partner 

 onbeschermd een MRSA 
positieve patiënt verzorgd 

korter dan twee 
maanden 
geleden 

JA: volg protocol MRSA verdenking [1] 
NEE: Geen actie 

[1] LET OP: protocol is alleen van toepassing bij opname of invasieve behandeling/onderzoek 
 
afdeling infectiepreventie Noordwest Ziekenhuisgroep , juni 2017 
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