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• 10-6: Opname ter revalidatie na groot CVA 
rechts (17/5) met hemiparalyse links, hemi-
inattentie, slikstoornissen, dysartrie en beperkt 
ziekte- inzicht

• Ziekenhuisopname gecompliceerd door 
aspiratiepneumonie met respiratoire 
insufficiëntie, tijdelijk IC opname en een delier. 



• Hypertensie, Paroxysmaal boezemfibrilleren

• Nicotine abusus

• DM II sinds 2005

• 2002 open been links

• 2010 totale knieprothese (TKP) links; 

• 2013 wondtoilet re voet bij DM

• 2015 Hartecho: aortaklepvernauwing , lichte AI en
verkalkte mitraalklepring

• 2015 nov TKP verwijderd i.v.m. infectie

• 2016 feb 2e revisie TKP li, postoperatief ulcera en
erysipelas

• BRMO

• Veehouder, veel antibiotica gebruik
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Problemen op cliëntniveauProblemen op cliëntniveauProblemen op cliëntniveauProblemen op cliëntniveau
• Mobiliteitsbeperkingen

• Slikstoornissen
• ‘hamsteren’, frequent verslikken: toezicht nodig bij 

maaltijden

• Communicatiestoornissen 
• dysarthrie, en taalbegrip?

• Gebrek aan ziekte-inzicht

• Gevoelig voor infecties

• Zorgintensief 

• Multidisciplinaire behandeling 
• � veel professionals betrokken

• BRMO
• Isolatie



BRMOBRMOBRMOBRMO

• Opname info (na bellen):

• Bronchiaal secreet: 
Escherichia Coli en een  Proteus Mirabilis, 

• beiden ESBL positief

• Contact en druppelisolatie in ziekenhuis 

• Maatregelen: 

• tegenstrijdige info ziekenhuis en 
verpleeghuisomstandigheden

• Verpleeghuis heeft meerdere belangen

• Isolatie vs Leefbaarheid
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• Slechte ‘hoesthygiëne’ cliënt

• Gebrek hygiënisch inzicht cliënt 
• gedrag met sputum, voedsel etc.

• ‘Onzichtbaar’ probleem voor familie, bezoek 
(en medewerkers??....)

• Dreigende isolatie van cliënt

• Extra inzet van familie en medewerkers bij eten 
nodig

• Meerkosten voor verpleeghuis

• Moeite met uitplaatsen bij permanente 
zorgafhankelijkheid 
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• Slechte overdracht vanuit ziekenhuis 

• Ziekenhuissituatie vs verpleeghuissituatie

• Weinig kennis over BRMO binnen het 
verpleeghuis

• Protocollen laten zich soms lastig vertalen naar 
de dagelijkse praktijk

• Multidisciplinair werken  =  veel betrokken 
professionals 



Herkenbaar?Herkenbaar?Herkenbaar?Herkenbaar?

Hoe ernstig is dit nu allemaal ? 

BRMO: vervelende overlast of grote bedreiging?



Maatregelen BRMOMaatregelen BRMOMaatregelen BRMOMaatregelen BRMO

• Verschillende niveaus:

• Cliënt

• Medewerker

• Mantelzorgers

• Afdeling/ instelling



CliëntCliëntCliëntCliënt
• Maatregelen BRMO

• Isolatie

• Uitleg hygiëne aan cliënt

• Welbevinden

• Discussiepunten
• Mag deze cliënt in een gemeenschappelijke ruimte 

(zoals huiskamer, therapieruimte) of zijn er 
restricties?

• Verschil in maatregelen tussen revalidatie-setting 
en een verblijfsafdeling?



MedewerkerMedewerkerMedewerkerMedewerker

• Maatregelen

• Naleven van de afspraken tijdens zorg
- basishygiëne
- aanvullende maatregelen

• Discussiepunt

• Loop je tegen beperking(en) aan in de praktijk bij 
uitvoer van BRMO maatregelen?



MantelzorgerMantelzorgerMantelzorgerMantelzorger

• Maatregelen 

• Bezoek en vrijwilligers

• Instructie handhygiëne 

• Instructie preventiemaatregelen bij verzorgende 
handelingen

• Discussiepunt

• Mag ‘iedereen’ op bezoek komen?
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• Maatregelen

• Scholing: kennisniveau onder personeel

• Faciliteiten

• Infectiepreventie beleid

• Discussiepunt

• Hoe kunnen we als verpleeghuis ons het beste 
voorbereiden op komst van cliënten met BRMO?



Take home Take home Take home Take home messagemessagemessagemessage
Zorg voor:

• De juiste informatie over de BRMO

• Kennis

• Basishygiëne op orde

• Aanwezigheid persoonlijke beschermingsmaterialen

• neem aanvullende maatregelen op in een
zorgplan: Maak het een persoonsgebonden plan

• welbevinden en infectiepreventie dienen in
balans te zijn

• 100% veiligheid op het niet verspreiden kan je
nooit garanderen 
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BRMO: een creatieve uitdaging!


