MRSA-beleid
Kliniek

Deze folder informeert u over MRSA, de verhoogde kans op het
dragen van deze bacterie en de voorzorgsmaatregelen die Libra
Revalidatie & Audiologie neemt.
Verminderde weerstand
MRSA levert in het algemeen voor uzelf geen probleem op. Als u
de bacterie bij u draagt, merkt u het waarschijnlijk niet eens.
Sommige mensen die in een revalidatiecentrum worden
behandeld, hebben een verminderde weerstand. Zij kunnen door
besmetting met MRSA een infectie oplopen. Voor zorginstellingen
als Libra Revalidatie & Audiologie gelden daarom wettelijke regels
om verspreiding van MRSA te voorkomen.

MRSA
Bacteriën
Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Bacteriën zitten op de huid of
bevinden zich in het lichaam. Ze hebben vaak een nuttige functie.
Er zijn echter ook bacteriën die ontstekingen of infecties
veroorzaken.
Stafylokok
De Staphylococcus aureus is zo’n bacterie. Veel mensen dragen de
stafylokok ‘gewoon’ bij zich. Meestal zit deze bacterie in de neus of
op de huid. Gezonde mensen hebben hier geen last van. Soms kan
de stafylokok een probleem veroorzaken, zoals bijvoorbeeld een
steenpuist of ontstoken wond. Dit geneest meestal vanzelf.
MRSA
In veel landen buiten Nederland is de stafylokok ongevoelig
(resistent) geworden voor een groot aantal antibiotica. Deze
ongevoelige Staphylococcus aureus noemen we Meticilline
Resistente Staphylococcus Aureus, kortweg MRSA.
Infectie met MRSA
MRSA geeft meestal geen ziekteverschijnselen bij gezonde mensen
die de bacterie bij zich dragen. Van MRSA wordt iemand ook niet
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sneller ernstig ziek dan van niet-resistente bacteriën.
Bij mensen met een sterk verminderde weerstand of wonden
bestaat echter de kans op het ontstaan van een MRSA-infectie, die
kan leiden tot ernstige complicaties. Omdat MRSA ongevoelig is
voor de meeste antibiotica kan MRSA zich gemakkelijk in
zorginstellingen handhaven en verspreiden.
Er is één middel dat werkzaam is bij infecties die door MRSA
veroorzaakt worden. Om te voorkomen dat de MRSA hier ook
ongevoelig voor wordt, moet er zuinig mee omgesprongen worden.
Het is belangrijk dat zo weinig mogelijk mensen besmet raken met
deze bacterie.

Voorzorgsmaatregelen
Wanneer u mogelijk MRSA bij u draagt, is het van groot belang
verspreiding van deze bacterie binnen de locaties van Libra R&A te
voorkomen. Daarom hebben wij een aantal voorzorgsmaatregelen
genomen. Deze maatregelen gelden altijd en voor iedereen. Wij
vragen daarom ook úw medewerking. Wilt u bij revalidatieopname
in de kliniek van Libra R&A bij uzelf nagaan of u een verhoogde
kans heeft op het dragen van de MRSA-bacterie?
U heeft een verhoogde kans op besmetting met MRSA als:
u de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis
opgenomen en/of behandeld bent geweest;
u een brief heeft gekregen, bijvoorbeeld van de huisarts, dat u
een MRSA-besmetting heeft;
u regelmatig in contact komt met levende varkens op
bijvoorbeeld varkensbedrijven, omdat u daar werkt of woont;
u door uw werk in contact komt met levende vleeskalveren op
vleeskalverbedrijven;
u bedrijfsmatig vleeskuikens houdt of huisgenoot bent van
iemand die bedrijfsmatig vleeskuikens houdt.
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Contact
Is bovenstaande aan de orde, dan vragen wij u vóór uw opname in
het revalidatiecentrum contact met ons op te nemen. Ook bij
twijfel kunt u ons bellen! Hierna wordt intern met een
revalidatiearts overlegd en krijgt u bericht of er maatregelen
genomen moeten worden.
Dank voor uw medewerking!
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