
•  MRSA is een bacterie.
•  Van bacteriën kunt u een infectie of ontsteking 

krijgen. Bijvoorbeeld een blaasontsteking of 
huidinfectie.

•  Iedereen kan MRSA krijgen. Voor gezonde 
mensen is dit meestal niet gevaarlijk. Heeft u 
minder weerstand dan kunt u sneller ziek 
worden.

•  Veel mensen hebben deze bacterie, maar 
hebben geen klachten.

•  Andere mensen hebben deze bacterie en 
hebben wel klachten. Ze hebben bijvoorbeeld 
een infectie van een wond of een ontsteking die 
niet weg gaat.

•  Het is moeilijk om MRSA te behandelen.  
Veel antibiotica helpen niet.

• Anderen kunnen MRSA van u krijgen.

Waar en wanneer kunt u MRSA krijgen ? 
•  In het ziekenhuis in het buitenland. Er zijn  

vaak MRSA-bacteriën in ziekenhuizen in het 
buitenland.

• In een Nederlands ziekenhuis waar MRSA is.
•  U heeft contact met iemand die de MRSA- 

bacterie heeft. U heeft kans dat u de bacterie 
ook krijgt.

MRSA



handschoenen, schort, masker, muts

De dokter onderzoekt of u MRSA heeft.  
Hoe gaat dit?
Misschien heeft u de MRSA bacterie zonder dat u 
het weet. Mensen in uw geboorteland hebben 
vaker MRSA dan mensen in Nederland. U krijgt 
een test om te kijken of u MRSA heeft. De dokter 
strijkt met een wattenstok in uw neus en keel.   
De dokter stuurt de test naar het laboratorium.  
U moet een aantal dagen wachten op de uitslag. 
Dan weet u of u MRSA heeft.

Als u in het ziekenhuis ligt blijft u tijdens het 
wachten op de uitslag op een aparte kamer, de 
isolatiekamer. U ligt hier alleen. De mensen die u 
verzorgen dragen een schort, een masker, 
handschoenen en een muts. Zo kan de MRSA 
zich niet door het ziekenhuis verspreiden. En 
krijgen andere mensen in het ziekenhuis de 
MRSA niet.

•  Als u geen MRSA heeft gaat u weer naar een 
gewone kamer. De dokter en verpleegkundigen 
dragen geen speciale kleren meer.

• Als u wel MRSA heeft blijft u in de isolatiekamer. 

MRSA onderzoek. Wat betekent dit?



U heeft MRSA, wat betekent dit?
U heeft een MRSA-bacterie. U voelt misschien 
niets van de bacterie. De bacteriën kunnen in of 
op uw lichaam zitten. Vooral op de huid of in uw 
neus. De bacterie gaat vaak vanzelf weer weg, 
zonder medicijnen. U kunt de bacteriën wel aan 
anderen geven, die daar soms ziek van worden. 

Is behandeling nodig?
De dokter kijkt of u een behandeling nodig heeft 
om de MRSA bacterie weg te krijgen.

Wat gebeurt er als u verzorgd moet worden? 
Als u in een ziekenhuis ligt komt u in een aparte 
kamer (isolatiekamer). Ook dragen de dokters  
en verpleegkundigen een schort, een masker, 
handschoenen en een muts

Waarom krijgt u een aparte kamer (isolatiekamer)?  
Ziekenhuizen zijn extra voorzichtig met MRSA.  
De dokters willen niet dat de bacterie zich door 
het hele ziekenhuis kan verspreiden. De bacterie 
is voor zieke mensen gevaarlijk.

Bent u zwanger?
MRSA is niet gevaarlijk voor uw baby. Bij  
een bevalling in het ziekenhuis ligt u op de 
isolatiekamer. 

MRSA 



Contactgegevens 

Door direct huidcontact. Vooral 
via de handen. Was vaak uw 
handen.

Soms door niezen. Houd uw  
hand of zakdoek voor de mond 
als u niest of hoest. Was vaak
uw handen.

Door open wondjes. U moet 
pleisters op uw wondjes doen, 
zodat u de wondjes niet meer
kunt zien.

Geef anderen uw spullen niet. 
Bijvoorbeeld een handdoek of 
een kam.

Hoe kunnen anderen MRSA krijgen?
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