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• Antibioticaresistentie problematiek neemt toe

• GGD krijgt steeds meer vragen over MRSA en BRMO

• Instellingen buiten de ziekenhuizen worstelen steeds 
meer met resistente bacteriën

• Thuiszorg

• Verpleeg- verzorgingshuizen

• Huisartsen

• Fysiotherapeuten

• Etc.
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Casus 1Casus 1Casus 1Casus 1

In het ziekenhuis moet een MRSA-
contactonderzoek opgestart worden omdat bij 
mw. Jansen bij toeval een MRSA is gevonden. Op 
het moment van de bevinding is mw. Jansen net 
met ontslag. Niet alle te screenen patiënten zijn 
nog opgenomen. 



Casus 1Casus 1Casus 1Casus 1

• Wie word(t)(en) er geïnformeerd? 

• Patiënten? 

• Huisarts(en)? 

• GGD? 

• Zorginstellingen?

• …….?

• Welke informatie gaat naar wie op welke manier? 



Casus 2Casus 2Casus 2Casus 2

Op advies van de Deskundige Infectiepreventie van 
het ziekenhuis heeft verpleeghuis A, mw. Klaassen 
gescreend. Zij was kamergenoot van de positieve 
patiënt mw. Jansen. Mw. Klaassen blijkt nu ook 
positief. Er moet een contactonderzoek worden 
gestart. 



Casus 2Casus 2Casus 2Casus 2

• Wie word(t)(en) er geïnformeerd?

• Wie coördineert het contactonderzoek? 

• Wie communiceert met het microbiologisch 
laboratorium?

• Wie besluit over de te screenen personen? 
(personen at-risk en risicoperiode)?



Casus 3Casus 3Casus 3Casus 3

• Dhr. Pietersen heeft diabetes en enkele wonden 
die al langere tijd door de thuiszorg worden 
verzorgd. Hij staat bovenaan de wachtlijst voor 
een plek in een verpleeghuis. Begin november 
was hij vijf dagen opgenomen op dezelfde 
afdeling als mw. Jansen. Hij valt in het 
contactonderzoek en is daarom gelabeld in het 
patiënteninformatiesysteem van het ziekenhuis. 
Patiënt zelf en huisarts zijn niet geïnformeerd. 



Vervolg casus 3Vervolg casus 3Vervolg casus 3Vervolg casus 3

• Bij ontslag van dhr. Pietersen zagen zijn wonden 
er rustig uit. Een week na zijn ontslag op 5 
november, beginnen de wonden er wat roder en 
natter uit te zien en weer een week later kan dhr. 
Pietersen naar verpleeghuis B. De 
verpleeghuisarts schrijft een antibioticum voor, 
maar dit blijkt niet aan te slaan en er wordt een 
kweek afgenomen. Op 5 december blijken de 
kweken positief voor MRSA en moet er in 
verpleeghuis B een contactonderzoek worden 
gestart.



Casus 3Casus 3Casus 3Casus 3

• Wie informeert wie waarover?

• Wie coördineert het contactonderzoek? 

• Wie communiceert met het microbiologisch 
laboratorium?

• Wie besluit over de te screenen personen? 
(personen at-risk en risicoperiode)?



Casus 4Casus 4Casus 4Casus 4

• De thuiszorg is door het verpleeghuis op de 
hoogte gebracht van de MRSA-bevinding bij dhr. 
Pietersen (afdelingsgenoot van de index-patiënt) 
en via de arbo-arts zijn 12 medewerkers rondom 
dhr. Pietersen gescreend. Eén medewerkster 
zonder klachten blijkt positief in de keel. 



Casus 4Casus 4Casus 4Casus 4

• Wie beslist over wel/niet screenen van cliënten 
die zij verzorgd heeft?

• Wie voert de regie?



Casus 5 Casus 5 Casus 5 Casus 5 

Jaap (11 jaar), de kleinzoon van mevrouw Jansen, 
heeft de huisarts een aantal keren bezocht i.v.m. 
een abces op zijn been. Gebruikelijke antibiotica 
slaan niet aan. De moeder en broertje (8 jaar) van 
Jaap hebben inmiddels ook huidproblemen en de 
huisarts stuurt van hen alle drie kweekmateriaal 
in. Alle kweken zijn positief voor MRSA. Vader en 
het zusje van Jaap hebben geen huidproblemen. 
De huisarts verwijst hen naar de MRSA-poli van 
het ziekenhuis.



Vervolg casus 5Vervolg casus 5Vervolg casus 5Vervolg casus 5

• Vader en zusje blijken geen MRSA-drager te zijn. 
Het hele gezin ondergaat een aantal keer een 
behandeling, maar Jaap, moeder en zusje blijken 
steeds weer na een aantal controlekweken 
positief. 

• De infectioloog en arts-microbioloog willen dat 
de GGD een uitgebreid contactonderzoek opzet.



Casus 5Casus 5Casus 5Casus 5

• Wie bepaalt óf en wie er ingelicht dan wel 
gescreend moeten worden?
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