Screening op MRSA

Staphylococcus aureus is een bacterie die
bij vele mensen voorkomt in de normale flora,
meestal op de huid of in het neusslijmvlies.
Deze bacterie kan zich snel aanpassen aan antibiotica zodat die geen effect meer hebben (=
resistentie). De resistente vorm van de bacterie
noemen we MRSA.
Zowel de gewone als de resistente bacterie
vormen onder normale omstandigheden geen
gevaar voor de gezonde mens. Alleen bij mensen met een verminderde weerstand kan ze
soms infecties, zoals bv. het ontsteken van een
wonde, veroorzaken. De infecties met de resistente vorm zijn moeilijker te bestrijden omdat
er weinig antibiotica beschikbaar zijn om het
probleem op te lossen.
De besmetting gebeurt bijna altijd door de
overdracht van mens op mens, meestal via
de handen. De bacterie wordt opgepikt van
een besmette persoon of vanuit de omgeving
en vervolgens doorgegeven aan een andere
persoon.

Binnen het ziekenhuis worden extra voorzorgsmaatregelen genomen omdat:
er veel mensen met een verminderde
weerstand verblijven;
er bijna iedereen zorg nodig heeft en er
bijgevolg veel contacten zijn.
Om deze voorzorgsmaatregelen gericht toe te
passen, worden de mensen met een hoger risico
op het MRSA-dragerschap gescreend. Hiervoor
gebruikt de verpleegkundige wissers en screent
hij/zij de neus (het nokje van de neus, vóór het
snuiten van de neus) en de keel (achter de huig).
Het screenen kan oncomfortabel zijn, maar is
pijnloos.

Mensen met een hoger risico op dragerschap zijn:
mensen die werken in gezondheidszorg;
mensen die verblijven in een instelling voor
chronische zorg of een service flat;
mensen die frequent contact hebben met
de veestapel: landbouwers, pluimvee,
varkenshouders, veeartsen, slachters, enz.;
mensen afkomstig van een ander
ziekenhuis of mensen die minder dan
zes maanden geleden in een ziekenhuis
verzorgd werden.

Het resultaat van de test is na drie tot vier
dagen beschikbaar. Als u nog niet opgenomen
bent en het resultaat is positief, dan wordt u
vóór uw opname gecontacteerd.
Bij opname in het ziekenhuis worden dan bijkomende voorzorgsmaatregelen genomen: het
verzorgend personeel gebruikt handschoenen,
een masker en schort zodat de bacterie niet
doorgegeven wordt aan een volgende patiënt.
Met ontsmettende zeep, ontsmettende keeltabletten en neuszalf wordt geprobeerd om u
MRSA-vrij te maken.
MRSA is niet gevaarlijk voor gezonde personen,
noch voor zwangere vrouwen. Bezoek is toegelaten. Bezoekers moeten geen beschermende
kledij dragen, wel wordt aan gevraagd om:
de handen te ontsmetten bij het verlaten
van de kamer;
geen andere zieken te bezoeken of
te verzorgen. Kan dit niet vermeden
worden, is het aangewezen om
dezelfde barrières gebruiken als de
verpleegkundigen.
Als het resultaat negatief is, worden geen
bijkomende voorzorgsmaatregelen genomen.

Contact
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met
uw ziekenhuisarts of met iemand van het team
ziekenhuishygiëne.
Greet Manderyck
T 050 36 57 18
e-mail: greet.manderyck@stlucas.be
Annelies Catoor
T 050 36 57 19
e-mail: annelies.catoor@stlucas.be
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dr. Karel Maelegheer
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