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Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA A41 
 
Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie 
 
Achtergronden 
Het in Nederland gevoerde strikte screenings- en isolatiebeleid (‘search-and-destroy’) ten 
aanzien van MRSA is succesvol gezien de, in vergelijking met het buitenland relatief lage 
prevalentie van MRSA in zorginstellingen. (MinVWS07, Wan07) De Gezondheidsraad 
adviseerde in 2006 om het huidige strikte beleid om MRSA-verspreiding tegen te gaan te 
handhaven. (GR06) Dit omvat het screenings- en isolatiebeleid in ziekenhuizen en een iets 
minder streng beleid ten aanzien van verpleeghuizen en woonzorgcentra.  
 
Eradicatie van de MRSA in de openbare gezondheidszorg is geen doel op zich. 
Symptoomloze dragers worden niet opgespoord. Alleen mensen met klachten worden 
onderzocht en behandeld (Haw07) tenzij sprake is van persisterende infecties waarbij een 
drager een mogelijke bron is. Bron- en contactonderzoek (BCO) bij clusters van MRSA is 
noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen. Hierbij dient typering van de MRSA-stam 
plaats te vinden om aan te tonen of er sprake is van identieke stammen. Vooruitlopend op de 
resultaten kunnen maatregelen worden getroffen om de overdracht te beperken. Voorbeelden 
van clusters buiten een zorginstelling zijn patiënten met MRSA-infecties bij wie de overdracht 
plaatsvond via een voetbalclub of een schoonheidssalon. 
 
Het uitgangspunt van BCO bij clusters van MRSA-infectie is:  
Twee of meer personen met een door het laboratorium bevestigde MRSA-infectie binnen 6 
maanden: 
• bij wie klinische verschijnselen aanwezig zijn, bijvoorbeeld een abces of luchtweginfectie,  
én 
• bij wie de infectie buiten het ziekenhuis is ontstaan, 
én 
• bij wie er aanwijzingen zijn voor een onderlinge besmetting of besmetting vanuit een 

gemeenschappelijke bron. 
 
Uitvoering bron- en contactonderzoek 
 
Werkwijze 
Baken voor de start van het onderzoek de groep af. Beperk het contactonderzoek in eerste 
instantie tot de eerste ring, dit wil zeggen de afgebakende groep waarbinnen het cluster plaats 
vindt rond de index. Denk bijvoorbeeld aan de leden van een gezin, familie of een voetbalelftal.  
 
Bronopsporing 
Ga na wie de mogelijke bron is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nauw contact met minder 
dan 6 maanden geleden typische klachten. (Zet05) 
 
Wie moet er geweekt worden? 
Contactonderzoek binnen de afgebakende groep: 
• Iedereen die nu of in de afgelopen 6 maanden klachten heeft/ had die kunnen passen bij 

een (MR)SA-infectie. 
• Mensen met risicofactoren (zie 6.1 Risicogroepen, inclusief WIP ‘Risicocategorieën MRSA-

dragerschap’)  
• Mensen werkzaam in de gezondheidszorg worden voor eventuele screening verwezen 

naar de arbodienst. 
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• Gezins- of knuffelcontacten van MRSA-positief geteste personen, werkzaam in de 
gezondheidszorg (deze worden verwezen naar de arbodienst) óf gezinscontacten uit een 
risicogroep (zie 6.1) of als de (dragerschap)behandeling van de patiënt faalt. 

• Huisdieren bij falende dragerschapbehandeling na het uitsluiten van bestaande 
risicofactoren of andere bronnen. 

 
Wat moet er gekweekt worden?  
Neem van patiënten met klachten kweken af van de neus en keel en de eventuele huidlaesies. 
 
P.m.  
Bemonstering van de hele groep gebeurt alleen uit oogpunt van wetenschappelijk onderzoek. 
Met andere woorden: Doe binnen het cluster géén onderzoek bij personen die geen klachten 
hebben en die niet voldoen aan de criteria in de bovenstaande lijst. Maak wel afspraken over 
het bemonsteren in geval een dergelijk contact typische klachten ontwikkelt. 
 
Verantwoordelijkheden bron- en contactonderzoek (van clusters) van MRSA in en 
buiten een zorginstelling 
Het verpleeg- of ziekenhuis waar de patiënt verblijft, is verantwoordelijk voor de bestrijding en 
dus voor de uitvoering van het bron- en contactonderzoek in geval van een MRSA-positieve 
patiënt(en). In geval van een cluster van MRSA-positieve patiënten buiten het verpleeg- of 
ziekenhuis is de GGD verantwoordelijk voor bron- en contactopsporing. Bij de uitvoering van 
bron- en contactonderzoek zijn de verantwoordelijkheden, de regie en de rollen als volgt te 
onderscheiden: 
 
• (Clusters van) MRSA-patiënten in een ziekenhuis 

Uitvoering van bron- en contactonderzoek: verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. 
Regie bron- en contactonderzoek: taak van de afdeling infectiepreventie. 
Rol GGD: op verzoek van het ziekenhuis kan de GGD adviseren.  

 
• (Clusters van) MRSA-patiënten buiten het ziekenhuis en in een zorginstelling: het 

verpleeghuis. 
Uitvoering van bron- en contactonderzoek: verantwoordelijkheid van het verpleeghuis. 
Regie bron- en contactonderzoek: taak van het verpleeghuis.  
Rol GGD: op verzoek van het verpleeghuis kan de GGD adviseren. 

 
• (Cluster van) MRSA-patiënten buiten het ziekenhuis en in een zorginstelling: het 

verzorgingshuis 
Uitvoering van bron- en contactonderzoek: verantwoordelijkheid van het verzorgingshuis. 
Regie bron- en contactonderzoek: taak van de GGD.  
Rol huisarts: signaleren, behandelen, bemonsteren en voorlichting geven. 

 
• (Cluster van) MRSA-patiënten buiten het ziekenhuis en buiten een zorginstelling, 

dus in de openbare gezondheidszorg 
Uitvoering van bron- en contactonderzoek: verantwoordelijkheid van de GGD. 
Regie bron- en contactonderzoek: taak van de GGD.  
Rol huisarts: signaleren, behandelen, bemonsteren en voorlichting geven. 

 
In onderstaande tabellen staat volgens welke richtlijn een melding van MRSA-dragerschap en 
-infectie kan worden afgehandeld en wie verantwoordelijk zijn voor het bron- en 
contactonderzoek en de financiële afhandeling van de maatregelen.  
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Checklist personen met MRSA 
Plaats van vaststelling: MRSA in een ziekenhuis  
Situatie Maatregelen t.a.v. patiënt 

en contacten 
Verantwoordelijk voor BCO 
resp. afhandeling financiën 

Patiënt met MRSA-kolonisatie Zie WIP-richtlijn ‘MRSA, 
ziekenhuis’ 

Ziekenhuisafdeling 
infectiepreventie resp. 
ziekenhuis 

Patiënt met MRSA-infectie Zie WIP-richtlijn ‘MRSA, 
ziekenhuis’ 

Ziekenhuisafdeling 
infectiepreventie resp. 
ziekenhuis 

Clusters van MRSA-infectie Zie WIP-richtlijn ‘MRSA, 
ziekenhuis’ 

Ziekenhuisafdeling 
infectiepreventie resp. 
ziekenhuis 

 
Checklist personen met MRSA 
Plaats van vaststelling: MRSA in een verpleeghuis 
Situatie Maatregelen t.a.v. cliënten Verantwoordelijk voor BCO 

resp. afhandeling financiën 
Cliënt met MRSA-kolonisatie Volg WIP richtlijn ‘MRSA, 

verpleeghuis’ 
Behandeling i.o.m. arts-
microbioloog en 
ziekenhuishygiënist. 

Verpleeghuisarts resp. 
verpleeghuis 
 

Cliënt met MRSA-infectie Volg WIP richtlijn ‘MRSA, 
verpleeghuis’ 
Behandeling i.o.m. arts-
microbioloog. 
Verpleeghuisarts overlegt met 
arts-microbioloog conform 
SWAB-richtlijn. 
Bron- en contactonderzoek 
door verpleeghuis: een 
MRSA-commissie beschrijft 
een afgebakende groep en 
via ringonderzoek worden de 
daarbij geselecteerde 
personen gekweekt. De GGD 
kan op verzoek adviseren 
over BCO. 

Verpleeghuisarts resp. 
verpleeghuis 

Clusters van MRSA-infectie Meldingsplichtig: 
Indien bij 2 of meer personen 
MRSA-infectie wordt 
vastgesteld, wordt dit gemeld 
bij de GGD en deze 
ingeschakeld voor BCO (zie 
bij cliënt met MRSA-infectie). 

Verpleeghuisarts resp. 
verpleeghuis 
 
De GGD kan als adviseur 
fungeren 
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Checklist personen met MRSA 
Plaats van vaststelling: MRSA in een verzorgingshuis  
Situatie Maatregelen t.a.v. cliënt en 

zijn contacten 
Verantwoordelijk voor BCO 
resp. afhandeling financiën 

Cliënt met MRSA-kolonisatie Huisarts overlegt met arts-
microbioloog; 
volg WIP richtlijn ‘MRSA, 
verzorgingshuis’. 
 

Huisarts resp. 
ziektekostenverzekeraar 

Cliënt met MRSA-infectie Volg WIP richtlijn ‘MRSA, 
verzorgingshuis’.  
M.b.t. risico-inventarisatie bij 
contacten: binnen de 
afgebakende groep worden 
uitsluitend de volgende 
personen gekweekt: 
- Iedereen die nu of in de 

afgelopen 6 maanden 
klachten heeft/ had die 
kunnen passen bij een 
(MR)SA-infectie. 

- Personen uit 
risicogroepen.  

 
Bij de ‘eerste ring’ wordt 
veelal de gehele groep/unit 
gekweekt; regelmatig blijkt 
toch een bewoner zonder 
onderliggend lijden drager te 
zijn. 

Huisarts resp. 
ziektekostenverzekeraar 
 

Clusters van MRSA-infectie Meldingsplichtig: 
Indien bij 2 of meer personen 
MRSA-infectie wordt 
vastgesteld, wordt dit gemeld 
bij de GGD en deze 
ingeschakeld voor BCO (zie 
bij cliënt met MRSA-infectie). 

GGD verantwoordelijk voor 
uitvoering BCO. 
Financiële afhandeling 
conform regeling ‘Niet 
declarabel OGZ-budget’. 
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Checklist personen met MRSA-infectie buiten zorginstellingen 
Plaats van vaststelling: MRSA-infectie in de thuissituatie 
Situatie Maatregelen t.a.v. patiënt en 

contacten 
Verantwoordelijk voor BCO 
resp. afhandeling financiën 

Een patiënt met MRSA-
infectie 

Behandeling conform NHG-
Standaard Bacteriële huidinfecties 
M68. 
Huisarts overlegt met arts-
microbioloog; volg WIP richtlijn 
‘MRSA, Thuiszorg’:  
BCO bij huisgenoten geschiedt als 
deze in de gezondheidszorg 
werkzaam zijn, of zelf patiënt zijn 
en een ziekenhuis bezoeken. 
 
Indien de patiënt thuis verpleegd 
wordt en er is onbeschermd 
contact geweest, worden de 
verplegenden in kaart gebracht. 

Afhankelijk van de 
thuissituatie: wel* of geen 
BCO noodzakelijk. 
Regie indien wel BCO 
noodzakelijk ligt bij de 
huisarts. 
 
Financiële afhandeling door 
ziektekostenverzekeraar. 
 
 
*Wel nodig indien partner als patiënt 
veelvuldig een zorginstelling bezoekt 
of werkt in de gezondheidszorg. 

Cluster van patiënten 
met MRSA-infectie 

Meldingsplichtig en volg de LCI-
richtlijn ‘Staphylococcus aureus - 
infecties, inclusief MRSA’ m.b.t. 
risico-inventarisatie bij contacten.  
 
Binnen de afgebakende groep 
worden uitsluitend de volgende 
personen gekweekt: 
- Iedereen die nu of in de 

afgelopen 6 maanden klachten 
heeft/had die kunnen passen 
bij een (MR)SA-infectie. 

- Personen uit risicogroepen. 

GGD verantwoordelijk voor 
uitvoering BCO. 
Financiële afhandeling 
conform regeling ‘Niet 
declarabel OGZ-budget’. 
 

 


