
Mrsa-protocol 

Hygiëne en infectiepreventie: hoe jezelf te beschermen en hoe anderen te beschermen. 

Wat is MRSA: 

 -       LCI- richtlijn MRSA: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/staphylococcus-aureus-infecties-inclusief-mrsa 

-       RIVM WIPP richtlijn (uit 2014) : https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=fce88fac-0613-4c68-971e-
91b6b9b9bca4&type=org&disposition=inline 

(https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/WIP_Richt
lijnen/Verpleeghuis_Woon_en_Thuiszorg/WIP_richtlijn_MRSA_VWT_Thuiszorg_Verpleeghuis_Verzorgingshuis) 

-       Informatie MRSA: https://mrsa-net.nl/nl/ 

 

 

MRSA-bacterie / Bron: NIAID NIH, Wikimedia Commons (Publiek domein) 

Wat is de MRSA-bacterie 
Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (afgekort als MRSA) is een bacterie die resistent is voor 
de meeste antibiotica. Deze bacterie is een variant of stam van de Staphylococcus aureus, een 
huidbacterie die bij ongeveer 30-40% van de bevolking voorkomt zonder dat deze daar klachten van 
ondervinden. Mensen kunnen deze bacterie bij zich dragen, onder andere op de huid, in de neus 
(neusgaten), keel, bilspleet of onder de oksels. 

Staphylococcus aureus 
De Staphylococcus aureus is op zichzelf een ongevaarlijke bacterie, die bij gezonde personen zelden 
tot klachten of problemen leidt. Gelukkig maar, want 3 of 4 op de10 mensen draagt deze bacterie bij 
zich. Mensen met een verminderde weerstand kunnen er een wondinfectie van krijgen na een 
operatieve ingreep. Ook kunnen ze last krijgen van een steenpuist, of van ernstiger infecties zoals 
botontsteking, longontsteking of een bloedvergiftiging. Zulke infecties zijn meestal met reguliere 
antibiotica te verhelpen. Maar bij de ongevoelige MRSA bacterie die resistent is voor de meeste 
antibiotica, kan dit problemen opleveren. De behandeling wordt beperkt doordat er slechts een paar 
soorten antibiotica werkzaam zijn tegen deze lastpak. Bovendien bestaat het gevaar dat deze 
bacteriën ook nog eens voor die middelen ongevoelig worden, waardoor het steeds lastiger wordt een 
antibioticum te vinden dat nog wel werkt. MRSA besmetting vindt vaak plaats in het ziekenhuis, 
daarom ook vaak ziekenhuis bacterie genoemd. 

Een drager van de MRSA bacterie hoeft er niet ziek van te worden. Bij mensen met een verminderde 
weerstand kan het een huidinfectie veroorzaken. Zo’n infectie kan er onschuldig uitzien, zoals puistjes 
of kleine wondjes. Er kan ook sprake zijn van een ernstige 
infectie, zoals bloedvergiftiging. 
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Preventie 
Preventieve maatregelen verminderen de kans op het krijgen van een MRSA-infectie en voorkomen 
de verspreiding ervan. 
 

• Vermijd direct contact met huid, kleding en allerlei artikelen die in contact komen met mensen met 
MRSA. 

• Behandel en bedek eventuele wondjes op de huid. 
• Let op je hygiëne. Was bijvoorbeeld de handen met water en zeep na het toiletgebruik. Een op 

alcohol gebaseerd handverzorgingsmiddel voor reinigen van de handen, is een goed alternatief. 
• Kleren die in contact kunnen komen met MRSA worden machinaal gewassen. 
• Frequent schoonmaken van leefruimtes helpt ook, met name de badkamer en de keuken. 
• Persoonlijke voorwerpen zoals zepen, scheermessen, handdoeken, tandenborstels, kammen, 

nagelknippers, kleding of cosmetica niet met anderen delen. 
• Schaafwonden, snijwonden, puistjes, insectenbeten en krassen op de huid schoon en bedekt 

houden met een pleister of een verband totdat ze genezen zijn. 
• Vingernagels kort knippen en kort houden om schade aan de huid te vermijden. 
• Vuile douchefaciliteiten vermijden. 
• Was na contact met varkens, vleeskalveren en vleeskuikens de handen grondig met water en zeep 

en droog ze zorgvuldig af. 
 

Voorzorgsmaatregelen voor bezoekers van een MRSA patiënt 

Voor het betreden van de kamer 

Voor het betreden van de kamer, ín de sluis beschermende kleding aantrekken: 

1. Handschoenen aantrekken 
2. Beschermende kleding met lange mouwen (overschort) aantrekken 
3. Chirurgisch mond-neus-masker aantrekken 
4. Hoofdbedekking (muts) opdoen 

Bij het verlaten van de kamer 

1. In de isolatiekamer handschoenen uitdoen en daarna handen inwrijven met handenalcohol 
2. In de sluis het overschort uitdoen en binnenstebuiten gevouwen bij het afval doen of 

binnenstebuiten ophangen bij hergebruik 
3. Hoofdbedekking (muts) afdoen en bij het afval doen 
4. Chirurgisch mond-neus-masker afdoen en bij het afval doen 
5. Handen inwrijven met handenalcohol 

Behandeling MRSA 

Behandeling van dragerschap: 

De behandeling van een MRSA-positieve cliënt wordt ingesteld en begeleid door de huisarts. Voor 
informatie over de behandeling zie “Swab-richtlijnen voor de behandeling van dragerschap met 
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meticilline-resistente Staphylococcus aureus” (www.swab.nl). Het effect van de 
dragerschapsbehandeling wordt bij cliënten gecontroleerd door het afnemen van controlekweken: 3 
sets kweken, afgenomen met een tussenpoos van 7 dagen. Standaard worden controlekweken 
afgenomen van neus, keel, feces (rectumwat) of perineum en van eerder positieve plaatsen. Wanneer 
deze kweken negatief zijn, kan de cliënt als MRSA-vrij worden beschouwd.  

Behandeling van cliënten met infecties: 

Behandeling van cliënten met infecties met MRSA dient te geschieden in overleg met een arts met 
speciale kennis van infectieziekten (arts-microbioloog, infectioloog) 

Meldingsplicht 
Meldingsplicht (groep C) van een cluster van MRSA-infectie buiten het ziekenhuis geldt wanneer 
er sprake is van 2 of meer personen met een door het laboratorium bevestigde MRSA-infectie bij wie: 

• klinische verschijnselen aanwezig zijn, bijvoorbeeld een abces of luchtweginfectie 
én 

• de infectie buiten het ziekenhuis is ontstaan 
én 

• er aanwijzingen zijn voor een onderlinge besmetting of besmetting vanuit een 
gemeenschappelijk bron. 
  

De GGD meldt anoniem en conform de Wet publieke gezondheid binnen 3 dagen aan het CIb en 
levert gegevens voor de surveillance. 

MRSA-kolonisatie en MRSA-infectie die ontstaan zijn in het ziekenhuis, zijn niet meldingsplichtig. 

Als zich in een instelling waar kwetsbare personen verblijven meerdere gevallen met klachten en 
symptomen passend bij S. aureusvoordoen, kan er sprake zijn van meldingsplicht op basis van artikel 
26 van de Wet publieke gezondheid. 

Inschakelen van andere instanties 
Na signalering van een cluster worden huisartsen geïnformeerd. Het microbiologisch laboratorium en 
het Centrum voor Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS) van het RIVM worden 
ingeschakeld ter typering van gekweekte stammen. 
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