Stroomschema transmurale MRSA-richtlijn
voor Zorgregio Limburg

Transmurale MRSA-richtlijn voor zorgregio Limburg
Primaire preventie

Bepaal bij iedere opname in
gezondheidsinstelling de MRSA-status:

Secundaire preventie (=voorkomen van verdere verspreiding)

Onverwachte MRSApositieve patient

Indeling in risico-categorie met bijbehorende
maatregelen en eventuele screening (zie
richtlijn)
- overige gezondheidsinstelling

in overige
gezondheidsinstelling

Onverwachte MRSApositieve medewerker

thuiszorg/ huisartspraktijk

Bekende MRSA- positieve
patient

in overige
gezondheidsinstelling
thuiszorg/ huisartspraktijk

in overige
gezondheidsinstelling
thuiszorg/ huisartspraktijk

Bekende MRSA- positieve
medewerker

in overige
gezondheidsinstelling
thuiszorg/ huisartspraktijk

Onverwachte MRSA
positieve patiënt
in andere
gezondheidsinstelling

Isolatie maatregelen

* ism DI (ziekenhuis of GGD): maatwerk

Dragerschapsbehandeling

Ringonderzoek

ism DI (ziekenhuis of GGD)
* patiënten (aanwezig en reeds ontslagen)
( ontslagen pat.rechtstreeks benaderen)
* medewerkers (aanwezig of buiten dienst)
* obv lijst van criteria risicohandelingen

* volgens SWAB
* altijd i.o. AM/DI van een ziekenhuis
* instructie uitvoerend arts
* instructie patiënt
* controlekweken

Communicatie

Indien meerdere organisaties betrokken:
case manager vanuit GGD voor coordinatie

* patiënt labelen in alle ziekenhuizen
* behandelend arts stelt patient op de hoogte (opgenomen patiënt en
ontslagen patiënt) (mondeling en schriftelijk)
* berichtgeving aan huisarts, arts zorginstelling, thuiszorg
* degene verantwoordelijk voor verandering in het systeem stelt patiënt,
HA etc op hoogte bij ontlabeling of verandering risicocategorie

Bekende MRSA
positieve patiënt in
andere
gezondheidsinstelling

Isolatie maatregelen

*idem

Ringonderzoek

* niet nodig

Dragerschapsbehandeling

* indien nog niet gedaan heroverwegen

Communicatie

* IP niet nodig bij positief worden als alles goed is gegaan

Onverwachte MRSA
positieve patiënt
thuiszorg/huisartspraktijk

Isolatie maatregelen

* ism DI GGD: maatwerk

Dragerschapsbehandeling

Ringonderzoek

* ism DI GGD: maatwerk
* huisgenoten wel/niet standaard screenen? en
(igg ziekenhuisbezoekers en werkzaam in zorg)
* evt thuiszorg
* obv lijst van criteria risicohandelingen

* volgens SWAB
* altijd i.o. AM/DI van een ziekenhuis
* instructie uitvoerend arts
* instructie patient
* controlekweken

Communicatie

Indien meerdere organisaties betrokken:
case manager vanuit GGD voor coordinatie

* labelen patiënt in EPD alle ziekenhuizen
* berichtgeving door behandelend arts aan huisarts, arts zorginstelling, thuiszorg
* degene verantwoordelijk voor verandering in het systeem stelt patiënt,
HA etc op hoogte bij ontlabeling of verandering risicocategorie

Bekende MRSA
positieve patiënt
thuiszorg/huisarts-

Isolatie maatregelen

*idem

Ringonderzoek

* niet nodig

Dragerschapsbehandeling

* indien nog niet gedaan heroverwegen

Communicatie

* IP niet nodig indien bij positief worden alles goed is gegaan

Onverwachte MRSA
positieve medewerker
andere zorginstelling

Isolatie maatregelen

* werkverbod, dragerschapsbehandeling
i.o. AM / ARBO /DI^/GGD^
^ hangt af van feit of instelling
samenwerkingsverband met DI heeft
of niet

Dragerschapsbehandeling

Ringonderzoek

* bewoners (aanwezig en reeds vertrokken)
(ontslagen patient rechtstreeks benaderen)
* olv DI/AM of GGD
* verpleeghuis: SO en manager
* verzorgingshuis: HA-en manager
* screenen afdelingsmedewerkers

* volgens SWAB
* altijd i.o. AM/DI van een ziekenhuis
* controlekweken
* ARBO-arts: informeren, begeleiden en werkverbod

Communicatie

* door directie ism GGD / DI

Bekende MRSA
positieve medewerker
patient in
andere zorginstelling

Isolatie maatregelen

* tijdens DSB of mislukte DSB:
geen patientgebonden handelingen meer

Ringonderzoek

*n.v.t.

Dragerschapsbehandeling

* minimaal aantal pogingen DSB
i.o.m. ARBO, Management en AM

Communicatie

* IP niet nodig indien bij positief worden alles goed is gegaan

Onverwachte MRSA
positieve medewerker
in thuiszorg of HA-praktijk

Isolatie maatregelen

* werkverbod, dragerschapsbehandeling
i.o. AM / ARBO /GGD^
hangt af van het feit of instelling
samenwerkingsverband met DI heeft
of niet

Dragerschapsbehandeling

Ringonderzoek

* clienten waarbij risicohandelingen
zijn uitgevoerd (lijst van maken)
* olv GGD
* wat is rol ARBO arts
* screenen zorgmedewerker(s)

* volgens SWAB
* altijd i.o. AM
* controlekweken
* ARBO-arts: informeren, begeleiden en werkverbod

Communicatie

* door directie ism GGD / DI

Bekende MRSA positieve
medewerker in thuiszorg
of HA-praktijk

Isolatie maatregelen

* tijdens DSB of mislukte DSB:
geen patiengebonden handelingen meer

Ringonderzoek

*n.v.t.

Dragerschapsbehandeling

* minimaal aantal pogingen DSB
i.o.m. ARBO, management en AM

Communicatie

* IP niet nodig indien bij positief worden alles goed
is gegaan

Afkortingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AM=arts-microbioloog
DI=deskundige infectiepreventie
DBS=dragerschapsbehandeling
EPD-electronisch patientendossier
GGD=gemeentelijke gezondheidsdienst
HA=huisarts
IP=infectiepreventie
MRSA=Methicilline resistente Staphylococcus aureus
PCR=polymerase chain reaction

