Screening voor
een ingreep

Elke ingreep, ook de ingreep die voor u gepland
is, houdt een risico op infectie in. De bacterie
“Staphylococcus aureus” speelt vaak een rol in
het ontstaan ervan.
Ongeveer 30% van de bevolking draagt deze
bacterie altijd met zich mee in de neus, in de
keel of op de huid en wordt daar niet ziek van.
Alleen bij verminderde weerstand of in geval
van een ingreep kan de bacterie schade berokkenen.
Om het risico op infectie bij de ingreep te beperken, sporen we de mensen op die drager zijn
van Staphylococcus aureus. Hiervoor gebruikt
de verpleegkundige wissers (staafjes die lijken
op lange wattenstaafjes) en screent hij de neus
(nokje van de neus, vóór het snuiten van de
neus) en de keel (achter de huig). Het screenen
kan oncomfortabel zijn, maar is pijnloos. Het
onderzoek gebeurt binnen de 14 dagen voor
de ingreep. U krijgt alvast een voorschrift voor
de producten die u nodig zal hebben indien uw
screening positief is.

Indien positief, wordt u opgebeld door uw arts
en wordt u gevraagd de voorgeschreven producten 2 keer te gebruiken: de dag voor de
ingreep en de ochtend van de ingreep.
1.

Ontsmettende zeep – informatie voor
gebruik, zie folder.

2.

Bactroban neuszalf – een hoeveelheid
zalf (ongeveer de grootte van een erwt)
met een wattenstaafje aanbrengen in
het nokje van de neus en opsnuiven.

Opmerking:
Een positief resultaat betekent niet dat u
drager bent van MRSA (beter gekend als een
“ziekenhuisbacterie”). Een gewone Staphylococcus aureus is gevoelig aan verschillende
antibiotica en een infectie kan gemakkelijk
bestreden worden.
Een MRSA is de resistente vorm van een Staphylococcus aureus. Het gamma aan antibiotica dat hier kan gebruikt worden om een infectie te bestrijden, is beperkt.
Mocht u drager zijn van een MRSA, zal u gevraagd worden om de ontsmettende producten
langer te gebruiken.
Indien het resultaat negatief is, krijgt u geen
bericht en gebruikt u alleen de ontsmettende
zeep.

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: gma@stlucas.be
Annelies Catoor
T 050 36 57 19
e-mail: annelies.catoor@stlucas.be
dr. Katelijne Floré
T 050 36 53 49
e-mail: katelijne.flore@stlucas.be
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