Centrumlocatie

Deze folder geeft u informatie over bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) en de
verschillende isolatiemaatregelen die binnen het Erasmus MC worden genomen.
Micro-organismen
Bacteriën, virussen en schimmels worden micro-organismen genoemd, omdat deze organismen alleen met een microscoop zichtbaar gemaakt kunnen worden. Iedereen draagt microorganismen bij zich, maar de meeste zijn niet ziekmakend. Micro-organismen kunnen zich
op verschillende manieren verspreiden. Dit kan door direct contact (handen) of indirect
contact (voorwerpen). Ook zijn er micro-organismen die zich kunnen verspreiden door
druppeltjes (niezen of hoesten) of door stofdeeltjes via de lucht. De wijze van verspreiden
bepaalt welke preventieve maatregelen moeten worden genomen. In een ziekenhuis
bevinden zich veel patiënten dicht bij elkaar, wat de kans op het verspreiden van bacteriën
vergroot. Daarnaast hebben patiënten in het ziekenhuis vaak een verminderde weerstand.
Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO)
Bepaalde micro-organismen, in het bijzonder bacteriën kunnen ongevoelig (resistent)
worden voor de eerste keus antibiotica. Infecties die worden veroorzaakt door bacteriën die
resistent zijn voor de eerste keus antibiotica dienen te worden behandeld met een middel
wat minder effectief kan zijn en meer bijwerkingen kan hebben. Daardoor kunnen infecties
met deze bacteriën lastiger te behandelen zijn.
Verspreiding van deze resistente bacteriën naar andere patiënten of medewerkers kan
worden voorkomen door het toepassen van isolatiemaatregelen.

Bijzonder Resistente Micro-organismen
(BRMO)

Niet iedereen die een resistente bacterie bij zich draagt, ontwikkelt een infectie. Veel mensen
dragen deze resistente bacteriën bij zich zonder symptomen te ontwikkelen. Dit noemen we
dragerschap. Op dit moment kunnen we van de meeste resistente micro-organismen het
dragerschap nog niet behandelen. Sommige mensen kunnen deze resistente bacteriën echter
na verloop van tijd wel weer vanzelf kwijtraken.
Maatregelen
Om te controleren of u drager bent van een resistente bacterie worden bij u kweken
afgenomen van onder andere de keel en het perineum (huid rondom de anus). Daarnaast
kunnen er kweken afgenomen worden van de urine (indien u een urinekatheter heeft),
eventueel aanwezige wonden of drains en/of wanneer u veel hoest wat opgehoest slijm.
Welke aanvullende kweken bij u worden afgenomen is afhankelijk van uw symptomen en
ziektebeeld. Het afnemen van de kweken is niet pijnlijk. De uitslag is na 5-7 werkdagen
bekend.
In afwachting van of naar aanleiding van de uitslag van de kweken wordt u geïsoleerd
verpleegd. Dit houdt in dat u een 1-persoonskamer krijgt, al dan niet met een “sluis”. Een
sluis is een extra ruimte voor de kamer die ervoor zorgt dat de micro-organismen niet via de
lucht op de gang van de afdeling terecht komen. Gedurende de isolatieperiode mag u de
kamer alleen verlaten voor medisch noodzakelijke handelingen. De medewerkers die u
verzorgen dragen beschermende kleding.
Uw verpleegkundige zal hieronder aankruisen welke isolatievorm voor u van toepassing is.

□

Contact isolatie
Deze vorm is van toepassing als het micro-organisme wat u bij u draagt wordt
overgedragen via direct en indirect contact. De medewerkers dragen een schort en
handschoenen als zij u verzorgen.

□

Contact-druppel isolatie
Deze vorm is van toepassing als het micro-organisme wat u (mogelijk) bij u draagt
wordt overgedragen via direct en indirect contact en via druppeltjes. De medewerkers
dragen bij binnenkomst op uw kamer een mond-neusmasker. Daarnaast wordt bij het
verzorgen een schort en handschoenen gedragen.

□

Strikte isolatie
Deze vorm is van toepassing als het micro-organisme wat u (mogelijk) bij u draagt wordt
overgedragen via direct en indirect contact, via druppeltjes en via de lucht.
De medewerkers dragen bij binnenkomst op uw kamer een mond-neusmasker, een
schort, handschoenen en soms een muts. ( Bij voorkeur wordt deze vorm van isolatie
toegepast op een “gesluisde” kamer).
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Weer naar huis
Veel micro-organismen die in het ziekenhuis gevaarlijk zijn, vormen voor gezonde personen
geen probleem. U kunt dus zonder extra maatregelen naar huis. Uw behandelend arts heeft
uw huisarts en eventueel de thuiszorg op de hoogte gebracht van uw dragerschap. Zij zullen
zelf zo nodig maatregelen nemen als zij bij u langs komen.
Problemen
Wij beseffen dat het niet prettig is om in isolatie verpleegd te worden en dat u de
maatregelen als vervelend kan ervaren. Wij rekenen op uw begrip dat deze maatregelen
bedoeld zijn om medepatiënten, medewerkers en bezoekers te beschermen.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij uw arts of verpleegkundige
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