BRMO
Maatregelen tegen
verspreiding

Bij u is een Bijzonder Resistente Micro-Organisme gevonden,
ook wel BRMO genoemd. Deze bacteriën kunnen een stofje
(ESBL) produceren, dat ervoor kan zorgen dat bepaalde soorten
antibiotica worden afgebroken. Het ziekenhuis neemt een aantal
maatregelen om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt. In
deze folder vindt u informatie over BRMO en de maatregelen die
nodig zijn om verspreiding te voorkomen.

Wat is BRMO
BRMO zijn bacteriën die resistent (ongevoelig) zijn voor de meeste
antibiotica. Antibiotica zijn medicijnen die gebruikt worden om infecties
te bestrijden of om ze te voorkomen. Bacteriën die hier ongevoelig voor
zijn, zorgen niet per se vaker voor een infectie dan bacteriën die wél te
bestrijden zijn met antibiotica. Gezonde mensen die deze bacteriën bij
zich dragen, worden er over het algemeen niet ziek van. Daarom zijn
bijzondere maatregelen bij u thuis en in uw sociale contacten niet nodig.
Wel is het noodzakelijk dat het ziekenhuis maatregelen neemt als u wordt
opgenomen, om te voorkomen dat u de BRMO over kunt dragen aan
iemand die er wel ziek van kan worden.

Maatregelen
Omdat bij u een BRMO en/of ESBL is gevonden, wordt dit in uw dossier
genoteerd. Dit is gedaan met het oog op een (eventuele) behandeling (in
de toekomst). Het kan zijn dat bij u onderzoek wordt gedaan om te kijken
of u (nog) drager bent van de BRMO en waar de BRMO zich in uw lichaam
bevindt. Dit onderzoek houdt in dat er een kweek bij u wordt afgenomen.
Hiervoor wordt met behulp van een wattenstok een uitstrijkje gemaakt van
uw keel en anus. Mocht u een wond hebben, dan wordt hier een kweek van
afgenomen. Als u een blaaskatheter of blaasontsteking heeft, dan wordt
de urine onderzocht. Bij een luchtweginfectie wordt het slijm uit de longen
onderzocht. Aan de hand van de uitkomsten van de kweek kan worden
vastgesteld of en in hoeverre u (nog) drager bent van de BRMO en waar
deze zich bevindt.

Als blijkt dat u (nog) drager bent van de BRMO, krijgt u bij opname in het
ziekenhuis bij voorkeur een eenpersoonskamer. Dit heet isolatieverpleging.
Welke andere maatregelen er genomen worden, hangt af van de soort
bacterie die bij u gevonden is. U kunt meer lezen over verpleging in isolatie
in de folder “Verpleging in isolatie, maatregelen tegen verspreiding van
bacteriën”. Deze folder kunt u opvragen bij de verpleegkundige.

Bezoek
U kunt tijdens uw ziekenhuisopname bezoek blijven ontvangen. Voor
hen bestaat nauwelijks risico, want een BRMO is voor gezonde mensen
niet gevaarlijk. Ook kinderen, ouderen en zwangeren lopen geen risico.
Bezoekers moeten bij vertrek de handen wassen met water en zeep of
de handen desinfecteren met handalcohol. Verdere maatregelen die het
bezoek moet nemen, hoort u van de verpleegkundige.

Spullen van thuis
U mag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis uw eigen toiletspullen gebruiken
en deze bij ontslag mee naar huis nemen. Uw vuile wasgoed mag gewoon
thuis worden gewassen.

Wat kunt u zelf doen
U kunt zelf de verspreiding van bacteriën zoals BRMO voorkomen door
altijd uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met
handalcohol. Doe dit in ieder geval:
• bij zichtbaar vuile en plakkerige handen;
• na toiletbezoek;
• vóór het bereiden van eten;
• na hoesten en niezen.
Kom nooit met uw handen aan een wond, het verband om een wond of een
katheter.

U moet ook voorzichtig zijn als u hoest. Door hoesten kan een bacterie zich
verspreiden. Daarom adviseren wij u het volgende:
• Hoest met uw gezicht afgewend van andere personen.
• Hoest in een papieren zakdoek of in uw elleboogholte.
• Gebruik de papieren zakdoek één keer en gooi deze dan direct weg.
• Was na het hoesten altijd de handen met water en zeep of desinfecteer ze
met handalcohol.
Op uw kamer zijn zeep en handalcohol beschikbaar.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u terecht bij uw
behandelend arts en/of verpleegkundige.
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