Onderzoek naar MRSA
of BRMO

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) is alert op het bestrijden
van infecties. Wanneer u een afspraak, behandeling of opname
in ons ziekenhuis heeft, is het belangrijk om te weten of u drager
bent van een multiresistente bacterie, zoals MRSA of BRMO.
BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro-Organisme. Dit zijn bacteriën
die ongevoelig zijn voor de gangbare antibiotica. MRSA (meticillineresistente Staphylococcus aureus) is een bijzondere soort BRMO en
ongevoelig voor meerdere soorten antibiotica.

Gevolgen van MRSA of BRMO
Bij gezonde mensen levert MRSA of BRMO over het algemeen geen
problemen op. De meeste mensen zullen niet merken dat zij drager
van de bacterie zijn. In tegenstelling tot gezonde mensen hebben
ziekenhuispatiënten meestal een verminderde weerstand. Hierdoor bestaat
het risico dat MRSA of BRMO bij hen infecties veroorzaakt. MRSA of BRMO
zijn ongevoelig voor de meeste gangbare antibiotica en daarom moeilijk
te bestrijden. Een besmetting kan daarom gevolgen hebben voor een
eventuele antibioticakuur.
In Nederlandse ziekenhuizen wordt alles gedaan om multiresistente
bacteriën zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te houden en verspreiding
in het ziekenhuis te voorkomen. Als er bij u een MRSA en/of BRMO is
gevonden, komt dit in uw patiëntendossier te staan zodat het ziekenhuis
weet dat u besmet bent geweest. Het ziekenhuis kan dan eventueel
maatregelen nemen om te voorkomen dat u anderen besmet.

Onderzoek
Om vast te stellen of u drager bent, vragen wij u een aantal vragen
te beantwoorden. Wanneer uit uw antwoorden blijkt dat u mogelijk
drager bent van MRSA of BRMO, vragen we u mee te werken aan een
kweekonderzoek. Hiervoor wordt met behulp van een wattenstokje een
uitstrijkje gemaakt van uw keel, anus en/of neus. Het materiaal wordt in het
laboratorium onderzocht.

Maatregelen
Als blijkt dat u drager bent van de bacterie MRSA of BRMO, wordt bekeken
welke maatregelen moeten worden getroffen om uw afspraak of opname
op een veilige manier door te laten gaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de
verpleegkundigen en artsen die u verzorgen beschermende kleding (schort,
handschoenen, mondneusmasker en muts) dragen.

Weer thuis
Bent u drager van MRSA of BRMO? Dit is geen enkel probleem voor uw
thuissituatie. U hoeft geen speciale maatregelen te nemen en er is ook geen
behandeling noodzakelijk.

Vragen
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Stel ze gerust aan de
verpleegkundige of arts.
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