
                                                                 

         
MRSA 
 

 
Voorwoord 

 
Het GHZ krijgt, net als ieder ander ziekenhuis, met enige regelmaat te maken met de MRSA-bacterie. 
Deze folder geeft je informatie over de maatregelen die wij treffen om te voorkomen dat de MRSA-
bacterie via nieuwe medewerkers in het GHZ verspreid wordt. 
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1. Staphylococcus aureus en MRSA 
 
Ongeveer 30% van de gezonde mensen draagt de bacterie staphylococcus aureus bij zich. Nog eens 
zo’n 30% draagt de bacterie zo nu en dan bij zich. Slechts een zeer klein aantal van deze mensen is 
besmet met de MRSA-bacterie (methicilline resistente staphylococcus aureus). 
 
 

2. Wat is MRSA? 
 
In Nederland kan een infectie met een staphylococcus aureus met diverse antibiotica worden 
behandeld. In vele andere landen is de bacterie echter ongevoelig (resistent) geworden voor 
verschillende soorten antibiotica. Dit betekent dat een infectie dan niet meer met de gebruikelijke 
antibiotica kan worden behandeld. De ‘ongevoelige’ variant van de bacterie heet MRSA. 
De bacterie bevindt zich meestal in de neus of op de huid en veroorzaakt weinig of geen klachten. 
Wanneer mensen er last van hebben, dan is dit bijvoorbeeld in de vorm van een steenpuist of een 
ontstoken wondje. Deze infecties genezen meestal vanzelf. 
 
 

3. De gevolgen voor patiënten 
 
In het ziekenhuis kan deze bacterie echter grote problemen veroorzaken. Veel patiënten zijn namelijk 
gevoeliger voor infecties omdat hun weerstand door ziekte is verminderd. Daarnaast bestaat een kans 
dat wonden na operaties geïnfecteerd raken. 
Omdat de MRSA-bacterie ongevoelig is voor de gebruikelijke antibiotica zijn de infecties lastiger te 
behandelen. Het is dus zaak, dat wij als ziekenhuis voorkomen dat patiënten of medewerkers besmet 
raken met de MRSA. 
 
 

4. Wat betekent dit voor jou? 
 

Aan elke nieuwe medewerker wordt in InSite informatie verstrekt over de risicogroepen. Van 
medewerkers wordt verwacht dat zij het melden aan hun leidinggevende als zij tot een risicogroep 



behoren. De leidinggevende verwijst de medewerker dan door naar de afdeling Infectiepreventie. 
 

Medewerkers per risicocategorie 
 

Hiermee worden medewerkers bedoeld die contact hebben met patiënten, of werkzaam zijn op 
afdelingen waar patiënten verblijven. 

 

Categorie 1: 

 Medewerkers bij wie MRSA-dragerschap bewezen is. 

 

Categorie 2: 

 Medewerkers die onbeschermd met MRSA-dragers in contact zijn geweest. 

 Medewerkers die minder dan twee maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis en/of 
zorginstelling opgenomen zijn geweest, in het buitenland zijn geopereerd of in het buitenland een 
drain of katheter kregen, of zijn geïntubeerd of huidlaesies hebben, of mogelijke infectiebronnen 
zoals abcessen of furunkels. 

 

Categorie 3: 

 Medewerkers die korter dan twee maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis en/of 
zorginstelling hebben gewerkt. 

 Medewerkers die regelmatig in een buitenlands ziekenhuis en/of zorginstelling werken of 
patiënten escorteren van een buitenlands naar een Nederlands ziekenhuis. 

 Medewerkers die drager zijn geweest en bij wie de controlekweken negatief zijn, gedurende één 
jaar na het afnemen van de controlekweken. 

 

Categorie 4: 

 Medewerkers die meer dan een jaar succesvol voor dragerschap zijn behandeld en van wie de 
kweken een jaar negatief zijn gebleven. 

 Medewerkers van wie na het laatste beschermde contact met een MRSA-drager de kweken 
negatief zijn. 

 

Om te weten of je tot een mogelijke risicogroep behoort kun je onderstaande vragen 
beantwoorden.  
 

o Ben je ooit MRSA positief geweest? Ja / Nee    

o Heb je de afgelopen twee maanden in het buitenland gewoond? Ja / Nee    

o Ben je de afgelopen twee maanden in contact geweest met iemand die MRSA positief is 
(bijvoorbeeld familie, vrienden, kennissen)? Ja / Nee    

o Ben je de laatste twee maanden werkzaam/opgenomen geweest of heb je een behandeling 
ondergaan in een ziekenhuis/zorginstelling buiten Nederland? Ja / Nee    

o Ben je de laatste twee maanden werkzaam/opgenomen geweest of heb je een behandeling 
ondergaan in een ziekenhuis/zorginstelling in Nederland waar MRSA heerste? Ja / Nee    

o Heb je contact gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens/vleeskalveren/vleeskuikens  
of woon je op een bedrijf waar deze dieren gehouden worden (vleesfokkerij)?  Ja / Nee   

 

Heb je één van de vragen met “ja” beantwoord, dan vragen we je ruim twee weken voor 
aanvang van je werkzaamheden contact op te nemen met de afdeling Infectiepreventie,  
tel 0182-505033. 

 

Colofon 

Tijdelijke folder HRM Arbo 

Uitgave: HRM  

Juli 2017 

 


