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Doel
Patiënten die behoren tot een risicogroep voor wat betreft MRSA of BRMO (bijzonder 
resistente micro-organismen) selecteren, informeren en screenen vóór opname in het 
ziekenhuis of vóór een polikliniek bezoek, ter bevordering van de doorstroming in het 
ziekenhuis. 

Doelgroep
Verloskundige 1e lijn, huisarts.

Algemene aandachtspunten 
 Geef een patiënt uit de MRSA/BRMO-risicocategorie schriftelijke informatie ten aanzien 

van MRSA en BRMO mee. Patiënteninformatie (folder) over MRSA of BRMO staat ook op 
de website van het Maasziekenhuis Pantein. 
- Bij onbeantwoorde vragen kunnen zij zich wenden tot de deskundige Infectiepreventie 

van het Maasziekenhuis, tel: 0485-846238.
 Bij insturen van een set kweken, ontvang je een nieuwe set retour.
 Gebruik voor BRMO dezelfde soort E-swabs als voor MRSA.
 Stel het ziekenhuis op de hoogte, wanneer een MRSA of BRMO positieve- of verdachte 

patiënt wordt doorverwezen naar het ziekenhuis.
 Negatieve MRSA kweekuitslagen, afgenomen bij 32 weken zwangerschap, zijn geldig tot 

en met de bevalling. Bij opname wordt een nieuwe set kweken afgenomen.

Benodigdheden
 MRSA kweeksetje (CWZ of huisartsenlab)

- Min 3 E-swabs (1keel, 1neus en 1perineum; evt 1wonduitstrijk bij wonden)
- kweek instructie
- 1 aanvraagformulier
- 1 safety-bag
- verzendenvelop

 BRMO kweekset (CWZ of huisartsenlab; gebruik hiervoor een MRSA kweekset)
- Min 2 E-swabs (1keel- en 1 rectum; evt 1wonduitstrijk) 
- kweek instructie
- 1 aanvraagformulier
- 1 safety-bag
- verzendenvelop

 Verloskundigenkaart (indien het een zwangere betreft)

Werkwijze 
 Bepaal bij patiënten, of bij zwangeren in week 32 of zo snel mogelijk daarna, of zij tot een 

MRSA risicogroep behoren. Stel hiervoor onderstaande vragen. Is het antwoord op één 
van de vragen ja dan dienen er kweken afgenomen te worden.

1.Bent u zelf drager van MRSA of een andere bijzonder resistent micro-organisme 
(BRMO)? 
 Ja, screen op MRSA of BRMO

2.Is uw partner, huisgenoot of verzorgende MRSA of BRMO positief én krijgt u binnen 
3 maanden een operatie of opname?
  Ja, screen op MRSA of BRMO

3.Betreft het een asielzoeker die (<2 mnd geleden) woonachtig is/was in een instelling 
voor asielzoekers?
 Ja, screen op MRSA én BRMO

4.Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld in een buitenlands 
ziekenhuis én …..

a) > 24 uur opname of
b) Geopereerd of
c) (overgeplaatst) met drain/(intravasale) katheter/tube of
d) met wond behandeld op buitenlandse SEH

 Ja, screen op MRSA én BRMO

https://infoland.pantein.nl/iprova/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=26ece324-9479-4eb9-83a9-08b1d7cbc6bd
https://infoland.pantein.nl/iprova/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=60bf820f-6cad-43e7-98ce-0bd136820b3f
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5.Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een Nederlandse 
zorginstelling waar een uitbraak was van MRSA of een andere resistente bacterie?
 Ja, screen op MRSA of BRMO

6.Bent u werkzaam met/of woonachtig op een bedrijf met varkens en/of vleeskalveren 
en/of vleeskuikens én krijgt u binnen 3 maanden een operatie of opname?
 Ja, screen op MRSA

7.Betreft het een buitenlandse dialysepatiënt die in het Maasziekenhuis (dependance 
van Radboudumc) komt dialyseren?
  Ja, screen op MRSA én BRMO

8.Betreft het een adoptiekindje uit het buitenland dat recent in Nederland woont (en 
niet eerder in NL gekweekt is)?
 Ja, screen op MRSA én BRMO

 Neem de kweken af volgens de kweekinstructie die is geleverd bij de set MRSA/BRMO.
 Vul het aanvraagformulier in en vermeld hierop dat een kopie van de uitslag verzonden 

wordt naar: Infectiepreventie Maasziekenhuis.
 Maasziekenhuis Pantein

tav infectiepreventie, postvak 77.260
Postbus 288
5830AG Boxmeer

Nazorg
Verloskundige 1e lijn, huisarts
 Informeer de patiënt ten aanzien van de uitslag wanneer deze binnen is.
 Bij vragen of onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de Afdeling Infectiepreventie van 

het Maasziekenhuis tel: 0485-846238.

Verslaglegging
 Vermeld op de verloskundigenkaart of de patiënt tot een MRSA/BRMO risicogroep behoort.
 Vermeld op de verloskundigenkaart de uitslag van de MRSA en/of BRMO kweken, indien 

bekend.
 De huisarts bewaart de MRSA/BRMO uitslag in het dossier van de patiënt. 
 De deskundige Infectiepreventie verwerkt de gegevens van de MRSA/BRMO uitslag in het 

elektronisch patiënten dossier van het Maasziekenhuis.

Verantwoordelijke
Verloskundige 1e lijn, huisarts.
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ja

nee

ja

ja

ja

ja

nee

Kweken afnemen
 MRSA: iig 1keel, 

1neus, 1perineum
 BRMO: 1keel, 

1rectum (enkel bij 
buitenlands zkhs of 
NL zkhs met  
uitbraak)

 Kweken afnemen
 1 sets MRSA kweken (min. 1keel, 

1neus, 1perineum + evt wond) of
 1 set BRMO kweken (min. 1 keel en 

1 rectum

nee

nee

nee

Stroomschema eerste lijn 
bij doorverwijzing naar ziekenhuis voor opname en/of OK (huisarts, verloskundige)

ja

Krijgt de pt 
binnen 3 

maanden een 
scopie, opname 

of OK

Bewezen MRSA / BRMO drager

< 2 maanden geleden opgenomen/behandeld in 
een buitenlands ziekenhuis en één of meerdere 
van onderstaande criteria:
 > 24 uur opname
 Invasieve ingreep
 Chronische infecties of persisterende 

huidlaesies/abcessen of furunkels
NB: inbrengen perifeer infuus is geen risico

Afkomstig van een afdeling uit een Nederlands 
ziekenhuis of verpleeghuis met een MRSA/BRMO 
probleem of met een onverwachte MRSA/BRMO 
positieve patiënt op de afdeling gelegen

Werkzaam met /of woonachtig op een bedrijf met 
levende varkens, vleeskalveren en/of 
vleeskuikens

Geen maatregelen

Negatieve 
MRSA én BRMO 

kweek na 
laatste contact

Geen maatregelenja

nee

Negatieve 
MRSA of BRMO 

kweek na 
laatste contact

nee

Geen 
maatregelen

Onbeschermd contact gehad met een MRSA+ of 
BRMO+ huisgenoot, partner of verzorgende

Adoptiekind uit het buitenland 
én 
recent woonachtig in Nederland

nee

nee

ja

ja

Betreft het een asielzoeker die (<2mnd) 
woonachtig is/was in een instelling voor 
asielzoekers

nee

ja


