Geachte

Betreft uw patiënt: ____________________________________________

Tijdens de opname van __/___/___ in het Jan Yperman Ziekenhuis werd bij uw patiënt dragerschap van MRSA
vastgesteld. Deze screening gebeurt bij opname in het kader van het toezicht op multiresistente kiemen in het
ziekenhuis.
De MRSA werd vastgesteld met een neus/keel/ perineum wisser en/of staalname op een andere locatie:______
Het resultaat werd pas bekend nadat de patiënt werd ontslagen uit het ziekenhuis. De patiënt is nog niet op de hoogte
van het resultaat. Kunt u de patiënt inlichten?
Wij adviseren een onderstaand neus-, keel- en huiddecontaminatie door te voeren.
Dag 1 t.e.m. dag 5:

Patiënt volledig wassen met ontsmettende zeep. Hiervoor kan Hibiscrub® of Iso Betadine® zeep gebruikt
worden. Een contacttijd van 2 minuten moet gegarandeerd worden.

Op dag 1 en dag 4 worden de haren met dezelfde zeep gewassen.

3x/dag Bactroban® neuszalf in voorhof van beide neusgaten (aanbrengen van een luciferkop groot volume met
een wattenstaafje)
®

3x/dag ontsmetten van de keel na het poetsen van de tanden met een Angiocine zuigtablet.

Het bedlinnen verversen bij het starten van de decontaminatie

Dagelijkse verse handdoeken en washandjes.
Vanaf dag 6:

De decontaminatie stoppen en twee dagen wachten om te controleren
Vanaf dag 8:

Controle neus/keel/perineum (wissers mogen gepooled worden in zelfde medium) + evt. locatie (wonde,
sputum, ...) die positief was. Volgende controle van zodra resultaat gekend tot 3 negatieve controlekweken.
Indien nog steeds MRSA positief, dienen de volgende controlekweken niet meer genomen te worden.
In het geval van chronische open wonden, huidletsels, insteekplaatsen wordt geadviseerd deze 2x/dag gedurende
10 dagen te ontsmetten met iso-Betadine® Dermicum gevolgd door het aanbrengen van een dun laagje iso-Betadine®
gel. Alternatieven zijn chloorhexidine houdende ontsmettingsmiddelen.
U kan voor bijkomend advies in verband met het MRSA-dragerschap bij uw patiënt contact nemen met het team
ziekenhuishygiëne (tel 057/35 73 23 of 057/35 70 46).
Indien er na het stoppen van de decontaminatie drie bacteriologische onderzoeken geen positieve kweek meer aantonen
kunnen verdere isolatieverpleging en bijkomende schoonmaak bij een volgende opname vermeden worden.
Om een goede opvolging te garanderen, waarderen wij uitermate elke telefonische of elektronische feedback (met name
resultaten van screeningen uitgevoerd door de huisarts) naar het team ziekenhuishygiëne. U kan eventuele informatie
ook doormailen naar ziekenhuishygiene@yperman.net.

Hopend u hiermee van dienst te zijn

Voor het team ziekenhuishygiëne
Dirk Vanrenterghem
Verpleegkundige ziekenhuishygiënist
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