Ik ben verdacht voor
BMRO/MRSA, wat nu?

Bacteriën, virussen en schimmels worden micro- organismen
genoemd, omdat deze organismen alleen met een microscoop
zichtbaar gemaakt kunnen worden. Iedereen draagt microorganismen bij zich, en de meeste zijn niet ziekmakend.
Micro-organismen kunnen zich op verschillende manieren
verspreiden. Dit kan door direct contact (handen) of indirect
contact (voorwerpen). Er zijn ook micro-organismen die zich
kunnen verspreiden door druppeltjes (niezen of hoesten) of
via stofdeeltjes via de lucht. De wijze van verspreiden bepaalt
welke preventieve maatregelen moeten worden genomen.
In een ziekenhuis bevinden zich veel patiënten dicht bij elkaar,
waardoor de kans op verspreiding van bacteriën wordt vergroot.
Daarnaast hebben patiënten in het ziekenhuis vaak een
verminderde weerstand.

Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO)
Infecties worden bestreden met antibiotica. De meeste bacteriën die
dergelijke infecties veroorzaken zijn gevoelig voor die antibiotica en worden
afgedood waardoor de infectie verdwijnt.
Echter er zijn ook bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gebruikte
soorten antibiotica en die worden bijzonder resistente micro-organismen
(BRMO) genoemd. De BRMO worden door de meest gebruikte antibiotica
dus niet afgedood. Bij een infectie met BRMO zijn dan dus andere soorten
antibiotica nodig die soms minder effectief zijn of meer bijwerkingen hebben.
Verspreiding van de BRMO naar andere patiënten of medewerkers moet
dus worden voorkomen. Dit kan worden bereikt door het toepassen van
preventieve maatregelen door middel van isolatie.
Lang niet iedereen, die een BRMO bij zich draagt, ontwikkelt een infectie.
Veel mensen dragen deze BRMO bij zich zonder daar last van te hebben. Dit
noemen we dragerschap. Dit dragerschap kan langdurig zijn maar kan ook
na verloop van tijd wel vanzelf verdwijnen. Het bekendste voorbeeld van een
BRMO is MRSA of zoals de volledige naam luidt de Methycilline Resistente
Staphylococcus Aureus bacterie.
Bij verdenking van dragerschap op deze bacterie, zult u in isolatie worden
opgenomen.

Maatregelen
Om te controleren of u drager bent van een BRMO worden bij u
verschillende kweken afgenomen.
BRMO zwarte kleur stok:
Er wordt standaard 1 kweek afgenomen van rectum, wanneer u nog andere
wonden heeft (psoriasis, eczeem of wanneer u slijm ophoest etc) moet daar
ook een kweek van worden genomen.
MRSA blauwe kleur stok:
Er worden staandaard 3 kweken afgenomen van keel, neus en perineum.
Ook hier geldt wanneer u nog andere wonden heeft (psoriasis, eczeem etc)
moet daar ook een kweek van genomen worden.
Welke aanvullende kweken bij u worden afgenomen is afhankelijk van uw
symptomen en ziektebeeld. Het afnemen van de kweken is niet pijnlijk.
Omdat uit de uitvraag blijkt dat u misschien een BRMO/ MRSA bij zich
draagt nemen wij voorzorgsmaatregelen. Totdat de uitslag bekend is
wordt u verpleegd in een zogenaamde isolatiekamer. Dit houdt in dat u een
1-persoonskamer krijgt, al dan niet met een “sluis”.
Een sluis is een extra ruimte voor de kamer, die ervoor zorgt dat de microorganismen niet via de lucht op de gang van de afdeling terecht komen.
Een kaart op de buitenkant van uw kamer geeft aan welke maatregelen de
medewerkers en het bezoek moeten nemen.
De ziekenhuismedewerkers trekken beschermende kleding aan voordat
zij uw kamer binnenkomen. Deze kleding bestaat uit een schort,
handschoenen, neusmondmasker en een muts. U mag de kamer niet
verlaten en de deur is gesloten. U mag alleen de kamer verlaten indien
onderzoek of behandeling dringend noodzakelijk is. Ook dan worden
speciale maatregelen genomen.
Hieronder staat aangekruist welke isolatie voor u van toepassing is;

Opname in isolatie
☐ Contact isolatie
Deze vorm is van toepassing als het micro-organisme wat u (mogelijk) bij u
draagt wordt overgedragen via direct en indirect contact. De medewerkers
dragen een schort en handschoenen als zij u verzorgen. Mogelijk wordt u
op een eenpersoonskamer opgenomen.
☐ Contact-druppel isolatie
Deze vorm is van toepassing als het micro-organisme wat u (mogelijk) bij u
draagt wordt overgedragen via direct en indirect contact en via druppeltjes
die vrijkomen tijdens praten, hoesten en niezen. De medewerkers dragen
bij binnenkomst op uw kamer een speciaal mond-neusmasker. Daarnaast
wordt bij het verzorgen een schort en handschoenen gedragen.
☐ Aerogene isolatie
Deze vorm is van toepassing als het micro-organisme wat u (mogelijk) bij
u draagt via de lucht over grotere afstanden kan worden overgedragen.
De medewerkers dragen een speciaal masker, dat zij opzetten voordat zij
de kamer betreden. Bij voorkeur wordt deze vorm van isolatie toegepast op
een “gesluisde” kamer.
☐ Strikte isolatie
Deze vorm is van toepassing als het micro-organisme wat u (mogelijk) bij
u draagt wordt overgedragen via direct en indirect contact, via druppeltjes
en via de lucht. De medewerkers dragen bij binnenkomst op uw kamer
een mond-neusmasker, een schort, handschoenen en soms een muts. Bij
voorkeur wordt deze vorm van isolatie toegepast op een “gesluisde” kamer.

BRMO/MRSA negatief
Na ongeveer 1-3 dagen zijn de uitslagen van de testen bekend. Indien
de testen negatief zijn en u dus geen drager bent van de BRMO/MRSA
bacteriën, dan worden alle isolatiemaatregelen direct opgeheven.

Bewezen BRMO/MRSA
Wanneer blijkt uit de laboratoriumtesten, dat u inderdaad een BRMO/MRSA
bij u draagt krijgt u van de verpleegkundige een uitgebreide folder over de
bacterie die u bij zich draagt.

Vragen?
Wij beseffen dat het niet altijd prettig is om in isolatie verpleegd te worden
en dat u de maatregelen als vervelend kan ervaren. Wij rekenen op uw
begrip dat deze maatregelen bedoeld zijn om medepatiënten, medewerkers
en bezoekers te beschermen. Wanneer u na het lezen van deze informatie
nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw arts of verpleegkundige.
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