
 P46:  Algemene informatie over MRSA

U ontvangt deze informatie, omdat wij u graag meer willen vertellen over de besmetting met MRSA en de voorzorgsmaatregelen die 
wij hiertegen nemen. Deze maatregelen nemen wij volgens landelijk beleid. Ze zijn bedoeld om verspreiding van micro-organismen 
naar patiënten, bezoekers en medewerkers te voorkomen.

Wat is MRSA?
MRSA staat voor Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Staphylococcus aureus is een bacterie, een micro-organisme.
Micro-organismen komen overal voor, zoals in de grond, het water en de lucht, maar ook op de huid en in het spijsverteringskanaal. 
Steeds vaker komt een soort Staphylococcus aureus voor die wij niet goed onschadelijk kunnen maken met de antibiotica die we 
gewoonlijk voorschrijven. In Nederland wordt een actief beleid gevolgd om deze bijzondere bacteriën te bestrijden.

Welke patiënten lopen risico?
Sommige patiënten lopen risico om besmet te zijn geraakt met MRSA. De belangrijkste indicaties hiervoor zijn wanneer een patiënt:

- een behandeling heeft ondergaan of opgenomen is geweest in een ziekenhuis in het buitenland;
- opgenomen is geweest in een ander ziekenhuis waar MRSA heerst;
- tijdens het verblijf of de behandeling in een zorginstelling contact heeft gehad met een medepatiënt met MRSA.

In het ziekenhuis bevinden zich veel mensen dicht bij elkaar. Dit vergroot de kans op besmetting met micro-organismen. Ook hebben 
patiënten vaak verminderde weerstand en zijn daardoor gevoeliger voor infecties.

Onderzoek naar besmetting
Onderzoek op MRSA doen wij bij patiënten die risico hebben gelopen om besmet te raken met MRSA. Wij kunnen de bacterie 
aantonen met diagnostiek. Met wattenstokken maken we uitstrijken van de binnenkant van uw neus, keel, rectum en eventuele 
wonden of huidbeschadigingen. Deze onderzoeken wij vervolgens in ons laboratorium op de aanwezigheid van MRSA.

Positief of negatief?
Als de uitslag ‘positief’ is, wil dat zeggen dat de MRSA-bacterie bij u aanwezig is. Meestal bent u hierdoor niet ziek. Wel treffen wij 
maatregelen om verdere besmetting te voorkomen. Hierover kunt u lezen in onze patiënteninformatie: “Voorzorgsmaatregelen bij 
dragerschap van MRSA”.

Als de uitslag ‘negatief’ is, betekent dit dat wij de MRSA-bacterie niet bij u hebben aangetroffen. De specifieke maatregelen zijn dan 
niet (meer) van toepassing of kunnen opgeheven worden.

Afspraak of opname in een ziekenhuis
Om verspreiding van micro-organismen in ziekenhuizen tegen te gaan, moeten alle medewerkers bij patiëntenzorg maatregelen 
toepassen. Het is erg belangrijk dat u ons informeert over een mogelijk risico op MRSA, zoals het verblijf in een buitenlands 
ziekenhuis.

- Bij het maken van afspraken, ook voor de poliklinieken, is het belangrijk om te vermelden dat u een patiënt met (risico op) 
MRSA bent.

- Bij opname in ons ziekenhuis zijn speciale maatregelen voor patiënten met (risico op) MRSA van kracht. Dit zijn onder andere 
isolatiemaatregelen, zoals verpleging op een eenpersoonskamer.

Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw (huis)arts, de afdelingsverpleegkundige of uw behandelend (huis)arts. 
Contactgegevens en meer informatie vindt u op onze website www.RHMDC.nl en op www.reinierdegraaf.nl.
Voor meer achtergrondinformatie over MRSA kunt u ook kijken op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:
www.rivm.nl/infectieziekten.

De uitslag
Indien uw lichaamsmateriaal onderzocht moet worden op MRSA, dan gaat uw materiaal naar het laboratorium van Reinier Haga 
Medisch Diagnostisch Centrum (RHMDC). Zij sturen uw uitslag naar uw behandelend (huis)arts. Uw (huis)arts bespreekt de resultaten 
met u. RHMDC geeft geen uitslagen door aan patiënten.

Contactinformatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van RHMDC op 
telefoonnummer: 088 260 4000. Zij zijn op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur bereikbaar. Alle bloedafnamelocaties van RHMDC 
vindt u op www.RHMDC.nl. Versie 3: mei 2022
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