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MRSA in de kraamzorg 

 

1. Introductie  

Methicilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is een ongewone variant van de 

Staphylococcus aureus. De gewone Staphylococcus aureus is een bacterie die ongeveer 

1 op de 3 gezonde Nederlanders bij zich draagt. Meestal zit de bacterie in de neus of op 

de huid. De meeste mensen worden niet ziek van deze bacterie. MRSA is een bijzondere 

Staphylococcus aureus die in tegenstelling tot de gewone Staphylococcus aureus 

ongevoelig is voor veel antibiotica. 

 

2. Doel & resultaat 

De kraamverzorgende is op de hoogte van de te nemen maatregelen in een gezin waar 

sprake is van een MRSA-besmetting en handelt hiernaar. 

 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

Dit protocol beschrijft de werkzaamheden bij  

• cliënten die MRSA drager zijn (kraamvrouw zelf en/of gezinsleden); 

• cliënten met een MRSA-infectie (kraamvrouw zelf en/of gezinsleden). 

 

Kraamverzorgenden die huidaandoeningen (eczeem, psoriasis) hebben, mogen niet in 

contact komen met cliënten met MRSA. 

 

De kraamverzorgende behoort tot de risicogroep als zij: 

• onbeschermd met een MRSA-drager in contact is geweest; 

• minder dan 2 maanden geleden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis 

of verpleeghuis verpleegd is; 

• in het buitenland geopereerd is, een drain of katheter heeft gekregen of 

geïntubeerd is of huidwondjes had; 

• uit een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis komt met mogelijke 

infectiebronnen zoals abcessen of steenpuisten; 

• woont op een varkens- en/of veeteeltbedrijf. 

Behoor je als kraamverzorgende tot de bovenstaande groep dan heeft de werkgever 

hierover met je afspraken gemaakt, zoals bijvoorbeeld een melding bij de bedrijfsarts. 

Eventueel zijn er afspraken gemaakt over werken of niet werken. 

 

Ook voor medewerkers met een MRSA-infectie heeft de werkgever afspraken gemaakt 

om zich eventueel bij een bedrijfsarts te melden. Deze maakt dan eventuele verdere 

afspraken.  

 

4. Verantwoordelijkheden 

Kraamverzorgende draagt zorg voor naleving van strikte hygiënemaatregelen, zowel zelf 
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als door het kraamgezin.  

 

5. Benodigdheden 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen: 

o Handschoenen 

o Overschort met lange mouw  

o Mondkapje  

• Kraamzorgdossier 

6. Werkwijze 

Taken kraamverzorgende: 

• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, overschort met 

lange mouw en mondkapje) in een zorgsituatie waar de 

kraamvrouw/pasgeborene MRSA positief is bij onderstaande zorgmomenten: 

o partusassistentie 

o verzorging en controle kraamvrouw 

o verzorging en controle pasgeborene 

o helpen aanleggen borstvoeding 

o bed verschonen 

• Geef zorg volgens de ‘niet aanraak techniek'. Dit betekent dat je tijdens de 

verzorging niet met je eigen handen aan je eigen lichaam komt. Dus ook niet 

aan je neus wrijven of aan je haren komen; 

• Pas bij zorgmomenten de algemene hygiëneregels toe; 

• Houd kolfapparaten goed schoon; 

• Bedek wonden met schoon, droog verband; 

• Zorg voor extra handhygiëne ook door de kraamvrouw en gezinsleden; 

• Was textiel heet op minimaal 60 graden. Drogen in de wasdroger en het strijken 

van de was helpt de bacteriën doden; 

• Trek dagelijks een schoon uniform aan; 

• Volg de algemene hygiënische richtlijnen wanneer gezinsleden van een 

kraamvrouw drager of besmet zijn. 

 

7. Verslaglegging 

• Kraamzorgdossier 

8. Bijlagen en/of referenties 

• MRSA, RIVM 

• Bijlage 1 Korte toelichting MRSA 

• Zorgprotocol Hygiënisch werken (KCKZ, 2018) 

• Werkgroep Infectiepreventie 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/MRSA
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/W/Werkgroep_Infectie_Preventie_WIP
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Bijlage 1 MRSA 

Mensen kunnen MRSA bij zich dragen zonder daar ziek van te zijn. De bacteriën zitten 

vooral op de huid en in de neus van deze "dragers”, maar kunnen ook in de keel, darmen 

en urine voorkomen. MRSA kan ook infecties veroorzaken, zoals een steenpuist. In 

zeldzame gevallen kan een bloedvergiftiging, botinfectie of longontsteking ontstaan. 

Besmetting 

Besmetting met de MRSA vindt vooral plaats door direct huidcontact, voornamelijk via de 

handen. Soms kan MRSA via huidschilfers of niezen in de lucht komen en zo ingeademd 

worden (zelden). In de regel verspreiden mensen met geïnfecteerde huidwondjes grotere 

aantallen stafylokokken dan gezonde "neusdragers”. Ook mensen met eczeem of 

psoriasis verspreiden meer stafylokokken door het "strooien" van huidschilfers in hun 

omgeving. 

Informatie over MRSA-beleid is te vinden op de website van de Werkgroep Infectie 

Preventie (WIP). De WIP-richtlijn MRSA doet aanbevelingen voor het beleid bij MRSA-

positieve cliënten/patiënten en ook voor (mogelijk) MRSA-positieve zorgverleners. 

Binnen de veehouderij komt MRSA regelmatig voor. Van de varkens- en 

vleeskalverhouderijen is 70-90% besmet met de bacterie. Mensen die intensief contact 

hebben met deze dieren zijn in ongeveer 30% van de gevallen drager van dit type MRSA. 

Gezinsleden van houders van genoemde bedrijven zijn in 10% van de gevallen drager. 

De overdracht van mens op mens lijkt vrij laag te zijn.  

 


