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BRMO 
BIJZONDER RESISTENTE MICRO-ORGANISMEN 

 

U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige bacterie. 
Middels deze folder wil Spijkenisse Medisch Centrum  u informeren over de 
maatregelen die nodig zijn om verspreiding van Bijzonder Resistente Micro 
Organismen (BRMO) in het ziekenhuis te voorkomen. Wij adviseren u om deze 
informatie zorgvuldig te lezen. 
 
Algemeen 
Iedereen draagt bacteriën bij zich, zowel 
op de huid als in het lichaam. Ze hebben 
vaak een nuttige functie. Sommige 
bacteriën kunnen infecties veroorzaken; 
deze infecties worden vaak behandeld 
met antibiotica. Antibiotica doodt 
bacteriën of remt de groei ervan. 
 
Het kan zijn dat bacteriën ongevoelig 
(resistent) worden voor een aantal 
soorten antibiotica, waardoor de 
antibiotica dan niet meer kan worden 
gebruikt bij het bestrijden van de infectie. 
 
De naam Bijzonder Resistente Micro 
Organismen (BRMO) is de 
verzamelnaam voor al deze verschillende 
bacteriën. 
 
Alert op BRMO 
In een ziekenhuis wordt veel antibiotica 
gebruikt. BRMO komt dan ook vaker voor 
binnen de omgeving van een ziekenhuis. 
Patiënten kunnen drager worden van 
BRMO, bijvoorbeeld op de huid of in de 
darmen. Een patiënt die BRMO bij zich 
draagt merkt daar vaak niets van. 
 
Het is van groot belang om alert te zijn op 
dergelijke bacteriën. Bij een eventuele 
infectie door deze bacteriën is slechts 

een beperkt aantal antibiotica 
beschikbaar voor behandeling. 
 
Controle op dragerschap BRMO 
Bij u is op een plek in het lichaam een 
resistente bacterie aangetoond. Het kan 
noodzakelijk zijn om te weten of deze 
bacterie ook op een ander(e) plek(ken) 
voorkomt. Daarom kunnen er een of 
meerdere kweken bij u worden 
afgenomen. Met een wattenstokje strijkt 
een medewerker langs de huid en/of 
slijmvliezen en eventuele wonden. 
Hiermee verwijdert men bacteriën van 
verschillende plekken van het lichaam. 
Kweken van sputum (opgehoest slijm) of 
urine kunnen ook voorkomen. Indien op 
het laboratorium de bacterie niet wordt 
gevonden, betekent dit niet dat u de 
bacterie ook niet meer bij u draagt. 
Daarom blijven de maatregelen bij een 
ziekenhuisopname of polikliniekbezoek 
minimaal een jaar van kracht. 
 
Registratie BRMO 
Patiënten die een voor antibiotica 
ongevoelige bacterie bij zich dragen, 
worden in het ziekenhuis geregistreerd 
(op deze registratie is het 
privacyreglement van toepassing). Dit 
betekent dat bij een volgend bezoek aan 
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onmiddellijk bekend is dat u een 
resistente bacterie bij u draagt. Hierdoor 
kunnen voorzorgsmaatregelen direct op 
de correcte manier worden toegepast en 
een eventuele noodzakelijke behandeling 
met antibiotica op de juiste wijze worden 
gestart. 
 
Verpleging in isolatie bij BRMO 
Ter voorkoming van de verdere 
verspreiding van resistente bacteriën in 
het ziekenhuis onder medepatiënten en 
medewerkers worden er maatregelen 
genomen. Deze maatregelen worden 
isolatiemaatregelen genoemd. Tijdens uw 
opname wordt u daarom op een 
eenpersoonskamer verpleegd. Als 
meerdere patiënten met dezelfde 
besmettelijke aandoening opgenomen 
zijn, is het mogelijk dat u bij elkaar op een 
meerpersoonskamer wordt verpleegd. 
 
De ziekenhuismedewerkers dragen 
tijdens uw verzorging of onderzoek 
beschermende kleding zoals een schort 
en handschoenen.  
Specifieke isolatiemaatregelen vindt u in 
de folder ‘Verpleging in isolatie, contact’. 
De verpleegkundige kan u de folder 
geven. Ook staan de maatregelen voor 
uw isolatieverpleging op een isolatiekaart 
bij de ingang van de kamer aangegeven. 
 
Onderzoek en behandeling 
Alle onderzoeken en behandelingen die 
nodig zijn vinden gewoon plaats. Hierbij 
gelden de volgende maatregelen: 

 U verlaat de kamer op een schoon 
bed/ rolstoel. 

 Medewerkers dragen bij onderzoek 
en behandeling beschermende 
kleding. 

 
 
 

Bezoekers 
Tijdens uw opname kunt u gewoon 
bezoek ontvangen. Ook zwangeren en 
kinderen kunnen u over het algemeen 
zonder risico bezoeken. Bezoekers 
moeten zich eerst melden bij de balie op 
de verpleegafdeling. Uw bezoek krijgt 
instructies over de verder te nemen 
maatregelen. Vóór het verlaten van de 
kamer moeten zij de handen inwrijven 
met handalcohol. Deze vindt u bij de 
wastafel. Eventuele andere voorschriften 
staan aangegeven op de isolatiekaart bij 
de ingang van de kamer. 
 
Polikliniek en heropname 
Bij een polikliniekbezoek na uw 
ziekenhuisopname gelden geen 
maatregelen, behalve wanneer er bij u 
onderzoek gedaan moet worden. Als u 
opnieuw opgenomen wordt, worden 
eventueel  kweken afgenomen en blijven 
de isolatiemaatregelen gehandhaafd. 
Hierbij wordt een tijdsperiode van 
minimaal één jaar gehanteerd. 
 
Naar een ander ziekenhuis of 
zorginstelling 
Als u wordt opgenomen of een 
polikliniekbezoek heeft in een andere 
zorginstelling, verzoeken wij u om 
voorafgaand te melden dat u drager bent 
van een resistente bacterie. 
 
Thuissituatie 
Thuis hoeft BRMO geen probleem te zijn. 
In het algemeen zijn speciale 
maatregelen niet nodig.  
Als u gebruik maakt van wijkzorg of 
andere zorgverleners (bijvoorbeeld 
fysiotherapeut), raden wij u aan het 
dragerschap bij hen te melden. Deze 
zorgverleners hebben ook contact met 
andere patiënten. Als deze zorgverleners 
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maatregelen nemen, voorkomt dit 
verspreiding van de bacterie.  
 
Tot slot 
Geïsoleerde verpleging is vaak niet 
prettig. Het is echter wel noodzakelijk in 
uw situatie, ter bescherming van andere 
patiënten en medewerkers tegen een 
eventuele besmetting.  
Dergelijke maatregelen zijn gebaseerd op 
landelijke richtlijnen en worden in alle 
Nederlandse ziekenhuizen toegepast. 
 
Mocht u na het lezen van deze folder nog 
vragen hebben, kunt u deze bespreken 
met uw behandelend arts of 
verpleegkundige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


