MRSA
4.
U bent drager van de MRSA-bacterie
Moet ik behandeld worden nu ik drager ben?
Uit onderzoek is gebleken dat u daadwerkelijk drager bent van de
MRSA-bacterie. Het kan zijn dat u behandeld moet worden. Deze
behandeling is afhankelijk van waar bij u de MRSA-bacterie is
aangetroffen en hoe het verder met uw gezondheid is gesteld. Over
het algemeen zal de behandeling bestaan uit een vijfdaagse kuur
die bestaat uit het dagelijks douchen/wassen met desinfecterende
zeep (scrub). Tevens wordt er een neuszalf (antibiotica)
voorgeschreven voor een behandelingskuur van vijf dagen. Verder
worden hygiënische maatregelen geadviseerd zoals het dagelijks
verschonen van kleding en beddengoed.
Mocht u een infectie krijgen door de MRSA-bacterie, dan wordt u
behandeld met specifieke antibiotica per infuus.
Ik ben behandeld, mogen de maatregelen nu worden
opgeheven?
Voordat de isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden moeten
er tot drie maal toe kweken afgenomen worden waarbij geen MRSA
wordt aangetroffen.
Drie dagen nadat de behandeling beëindigd is zal de eerste set
kweken afgenomen worden. Wanneer de uitslag bekend is en
negatief, volgen de volgende series. Wanneer alle drie de
kweeksets negatief (géén MRSA) zijn, kunnen de maatregelen
worden versoepeld.
Dit gebeurt in overleg met uw behandelend arts.

Wanneer in één of meer van de kweken MRSA wordt gevonden,
blijven de bestaande maatregelen van kracht en zal uw arts kijken
naar de beste wijze om u verder te behandelen.
Ik ben behandeld en MRSA vrij, wat nu?
U bent nu een ‘ex-MRSA patiënt’. Dit heeft tot gevolg dat de strikte
isolatie opgeheven wordt. Bij opname in het ziekenhuis blijft
gedurende het eerste jaar enige waakzaamheid noodzakelijk.
Daarom wordt u bij een opname geplaatst op een
eenpersoonskamer met de deur open. Er worden opnieuw
screeningkweken afgenomen. Medewerkers die u
behandelen/verplegen zullen bij intensieve verzorging slechts een
overschort en handschoenen dragen. Uw bezoek hoeft geen
bijzondere maatregelen te nemen.
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