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 Contact 
Hebt u nog vragen over de besmetting met 
MRSA? Contacteer de dienst ziekenhuishygiëne 
binnen de kantooruren op onderstaande 
telefoonnummers.  
 
t. 056 63 64 42  
t. 056 63 64 40 

 

MRSA- decontaminatie 
informatie voor de patiënt 



 Tijdens uw laatste consultatie controleerden we 
aan de hand van een wisser in de neus, de 
keelholte en de liesplooi of u drager bent van 
MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus 
Aureus). We voerden die controle uit omdat u 
of uw partner tot een risicogroep behoort 
(werkzaam in de gezondheidszorg of contact 
met varkens).  
 
De wisser testte positief op MRSA. Daarom 
stellen we u een behandeling voor. 
 
 

Behandeling 
 
De behandeling bestaat uit de toepassing van 
drie verschillende producten gedurende 5 
dagen. 
 
1. Bactroban®-neuszalf 

3 maal per dag, gedurende 5 dagen 
 

• Breng een hoeveelheid zalf ter grootte 
van een luciferkopje aan op een 
wattenstaafje. 

• Breng de zalf in het voorste nokje van 
de neusholte (puntje van de neus) aan. 
De stafylokokken kunnen daar namelijk 
afgeschermd zitten 

• Voer een uitwendige druk uit op uw 
neus zodat de zalf verder kan 
verspreiden. 

 
Bactroban® neuszalf wordt voorgeschreven 
door uw behandelende arts. 
 
2. Corsodyl®-spray 

3 maal per dag, gedurende 5 dagen 
• na de maaltijd, 1x sprayen achteraan 

de keel (niet gebruiken  bij kinderen 
onder de 6 jaar) 

 
Corsodyl® spray  kan u vrij verkrijgen in uw 
apotheek. 
 
 

3. Hibiscrub®-ontsmettende zeep 
Was 1 maal per dag gedurende 5 dagen 
uw volledige lichaam volgens 
onderstaande procedure. 

 
Wast u zich aan de wastafel? 
Breng de Hibiscrub® onverdund aan op een nat 
washandje. 
 

• 1ste dosis (= 5 ml): gelaat en hals 
• 2de dosis: armen en borst 
• 3de dosis: rug 
• 4de dosis: benen en voeten 
• 5de dosis: intieme delen en billen 

 
Neemt u een douche? 
Spoel u volledig af. 
Zeep u daarna volledig in met Hibiscrub®. 
Neem hiervoor 5 maal een dosis van 5ml 
Hibiscrub®. 
 

• 1ste dosis: gelaat  en hals 
• 2de dosis: armen en borst 
• 3de dosis: rug 
• 4de dosis: benen en voeten 
• 5de dosis: intieme delen en billen 

 
Was u zowel aan de wastafel als in de douche 
zeker goed ter hoogte van huidplooien, navel, 
oksels en liezen. Voor een optimale ontsmetting 
is het belangrijk dat de zeep gedurende 
minstens 1 minuut op de huid aanwezig blijft 
voor u ze afspoelt. 
 
In de behandelingsperiode van 5 dagen, wast u 
uw haren 2 maal met dezelfde ontsmettende 
zeep.  
 
We raden af om een bad te nemen met 
Hibiscrub®. Als Hibiscrub® oplost in het 
badwater, verlaagt de concentratie in die mate 
dat het product niet meer werkzaam is. 
 
Hibiscrub® ontsmettende zeep kan u vrij 
verkrijgen in uw apotheek. 
 

Behandelschema  
datum  
 Start behandeling 

gedurende 5 dagen 
 Stop behandeling (dag 6) 
 1ste controle  (dag 8) 
 2de controle (dag 12) 

 

Algemene hygiënerichtlijnen om 
thuis na te leven tijdens de 
periode van besmetting. 
• Was uw handen 
 - na een toiletbezoek. 
 - na het snuiten van uw neus. 
 - voor het bereiden van voeding. 
 - voor de maaltijd. 
 
• Vermijd zoveel mogelijk het contact 

tussen uw neus en handen. 
 
• Vervang dagelijks 
 - uw ondergoed en nachtkleding. 
 - uw kussensloop en bedlinnen. 
 
Nadat u de behandeling volledig hebt 
doorlopen, biedt u zich opnieuw aan op de 
consultatie van uw behandelende arts voor 
de afname van nieuwe wissers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


