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MRSA preventie in woon- en zorgcentra
(een publicatie van de Vlaamse overheid, september 2007)

Hoe de screening uitvoeren?

Een screening voert men uit door een kweek af te nemen van alle lichaamsplaatsen met 
een hoge kans op MRSA dragerschap. Deze zijn de neus (vooraan in beide topjes van 
de neus), de keel, perineum alsook alle wonden en stomieën. Bij bewoners met een 
blaassonde is het nuttig MRSA op te sporen in urine. 
Voor een algemene screening mogen de stalen samengevoegd worden in  
1 transportmilieu (gepooled) (bv. neus, keel en perineum met de MRSA ESwab kit; 
twee roze en 1 witte wisser). Wonden worden best individueel bemonsterd.

Systematische screening voor MRSA is niet aangewezen; enkel bij verhoogd risico 
of wanneer zich een epidemie voordoet zal worden gescreend.

Algoritme voor MRSA-screening in woon-en zorgcentra:

Screening is aangewezen:

• wanneer een bewoner aan het volgende criterium voldoet: 
• De bewoner onderging een ziekenhuisopname in de 6 maanden voor opname en 

er is geen transferdocument voorhanden dat getuigt van het niet aanwezig zijn 
van MRSA.

• of voldoet aan 3 van volgende 4 criteria:
1.	De	bewoner	kreeg	een	antibioticatherapie	(fluorochinolones	of	cephalosporines)	

tijdens de voorbije maand.
2. De bewoner heeft een urinesonde of een wonde of een stoma of een katheter.
3.	De	bewoner	heeft	een	mobiliteitsbeperking	(Katz-schaal	categorie	B	of	C).
4.	De	bewoner	heeft	in	het	verleden	een	MRSA-infectie	of	kolonisatie	gehad.

Wanneer bovenstaand algoritme toepassen?

1.	 Bij	elke	opname	in	het	woon-	en	zorgcentrum:	bij	eerste	opname	en	bij		
heropname	na	hospitalisatie.

2.	 Bij	het	verstrengen	van	het	MRSA-preventiebeleid.

                 Labo Nuytinck


