Belangrijk!
Zeg aan uw huisarts, thuisverpleegkundige,
kinesist, ambulancier… dat u drager bent van
MRSA.
Ook wanneer u opnieuw opgenomen wordt of
u komt op consultatie in het ziekenhuis moet u
melding maken over uw dragerschap.
Wij wensen u van harte een spoedig
herstel toe!
Het team ziekenhuishygiëne:
Apotheker-klinisch bioloog: F. Van Hoecke
Verpleegkundig ziekenhuishygiënist: S.
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Beste,
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis werd bij u
een bacterie vastgesteld, genaamd ‘MRSA’.
Deze brochure informeert u over het begrip MRSA
en wat de gevolgen voor u en uw familie zijn.

Wat is MRSA?
MRSA staat voor Methicilline Resistente
Stafylococcus Aureus. Dit is een bacterie die
behoort tot de familie van de stafylococcen en
die ongevoelig is geworden voor de werking
van de meeste antibiotica.
Stafylococcen leven bij veel mensen in de neus
of op de huid. Deze bacterie is op zich niet
gevaarlijk bij gezonde personen. Verzwakte en
zieke personen kunnen door deze bacterie wel
ziek worden en een infectie ontwikkelen.
Daarom worden in het ziekenhuis bijzondere
voorzorgsmaatregelen genomen, dit om de
verspreiding van MRSA tussen de patiënten
zoveel mogelijk te beperken.
Het Sint-Andriesziekenhuis doet inspanningen
om de verspreiding van MRSA te beperken,
dit door uitgebreid en doelgericht de bacterie
bij personen op te sporen aan de hand
van screening. De screening kan gebeuren
op het moment van opname of tijdens uw
ziekenhuisverblijf. Op deze manier komen we
te weten of u al dan niet drager was van MRSA
voor u naar het ziekenhuis kwam, of als u
MRSA in het ziekenhuis hebt verworven

Welke hygiënische
voorzorgsmaatregelen worden
aanbevolen?
In het ziekenhuis
De bacterie wordt vooral overgedragen via de
handen. Het ontsmetten van de handen is
daarom heel belangrijk. De zorgverstrekker
neemt bij
MRSA-patiënten steeds bijkomende
voorzorgsmaatregelen zoals handschoenen,
overjas…

In de thuissituatie
Indien bij ontslag uit het ziekenhuis uw
behandeling nog niet afgerond is, zal de arts
of verpleegkundige u hierover de nodige
informatie geven.
In de thuissituatie hoeft u geen maatregelen te
nemen voor het wassen van kledij, afval…
Uw dagelijkse persoonlijke hygiëne is wel
belangrijk. Gebruik gewone vloeibare zeep om
uw handen regelmatig en grondig te wassen na
toiletbezoek, na het snuiten van de neus, na
wondverzorging, voor en na de maaltijd…
Sociale contacten zoals de kinderen knuffelen,
familie vastnemen... mogen zoals vroeger
verlopen, maar vermijd ernstig zieke
of verzwakte personen bij rechtstreeks
lichaamscontact.

In het woon- en zorgcentrum
MRSA is geen reden om een opname te
weigeren.
Wanneer u naar het woon- en zorgcentrum
gaat, worden ook daar maatregelen genomen
om te voorkomen dat MRSA verspreid wordt
onder de bewoners.
Deze maatregelen kunnen verschillend zijn van
deze in het ziekenhuis omdat in een woon- en
zorgcentrum minder zieke mensen verblijven.
Meestal wordt er gekozen voor een verstrengde
toepassing van handhygiëne.

