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Beste ouder,
De kinderarts of verpleegkundige meldde u dat
uw kind besmet of gekoloniseerd is met MRSA.
Er werd een fluo gevarendriehoek op de
kamerdeur of op de couveuse aangebracht.

WAT BETEKENT DIT?
MRSA staat voor Methicilline Resistente
Staphylococcus Aureus. Heel wat mensen zijn
drager van de staphylococcus aureus bacterie
zonder
dat
ze
het
weten
of
ziekteverschijnselen vertonen. De bacterie kan
teruggevonden worden op de huid, in de neus,
keel, enz. Bij personen met een verzwakte
immuniteit kunnen wel ziekteverschijnselen
optreden.
Hier spreekt men over de methicillineresistente bacterie, wat wil zeggen dat er een
resistentie is tegen één of meerdere
antibiotica. Deze antibiotica kunnen dan niet
gebruikt worden als behandeling.
Kolonisatie: de kiemen zijn aanwezig zonder
symptomen van infectie.
Besmetting of infectie: optreden van
symptomen zoals: koorts, algemene malaise,
wondinfectie, luchtweginfectie,…
Een besmetting vraagt behandeling.

HOE KRIJGT U MRSA?

ISOLATIE

Een heel kleine hoeveelheid van de bacterie is
voldoende om een kolonisatie of een
besmetting te veroorzaken.

Uw kind zal in een aparte kamer of zone
worden verpleegd zolang het besmet is.
Wanneer uw kind verzorgd wordt, neemt het
personeel de nodige maatregelen om
overdracht naar andere patiënten te
voorkomen.

Hoe wordt MRSA overgedragen?
 Door slechte handhygiëne na direct
contact met uw gekoloniseerd of
besmet kind.
 Na contact met besmette voorwerpen
uit de directe omgeving van uw kind.
 Een
MRSA
pneumonie
wordt
overgedragen door druppel-contact:
de bacterie bevindt zich in kleine
druppeltjes die bij hoesten of niezen in
de lucht komen.
 Verspreiding
via
gekoloniseerde
ziekenhuismedewerkers of ouders
 Ook een blaas(sonde), wonde of
katheter-insteekplaats zijn plaatsen
waar een besmetting kan ontstaan.

BEHANDELING
Het is niet altijd nodig om antibiotica te gaan
toedienen als iemand drager is van MRSA. De
antibiotica die nog werkzaam is tegen MRSA
mag enkel in echte noodzaak gebruikt worden,
om te vermijden dat de bacterie ook daartegen
resistent zou worden. Het belangrijkste is om
overdracht naar andere personen te
vermijden.

PREVENTIEVE MAATREGELEN
De volgende eenvoudige maar doeltreffende
maatregelen ter preventie van overdracht naar
andere personen worden van u verlangd op
neonatologie:
- Draag bij contact met uw kind een
beschermende schort, masker en
handschoenen.
- Ontsmet steeds de handen bij het
verlaten
van
de
kamer
(handpompje in de gang of in de
nabijheid van de couveuse), ook al
was er geen patiëntencontact.
Bij opname op pediatrie:
- Blijf met uw kind op de kamer (geef
geen speelgoed van uw kind aan
andere kinderen) en vermijd
contact met andere kinderen.
Algemene maatregelen:
- Kleren en knuffels wast u op
minstens 40°C, gebruik hiervoor
voldoende detergent en een
volledig wasprogramma. Droog bij
voorkeur in de droogkast. De
eerstvolgende was na mogelijk
besmette kledij is best een
kookwas.

