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Samenvatting: 
Bij de ambulancemedewerkers lijkt er niet veel aandacht te zijn voor hygiënische maatregelen bij 

direct patiëntencontact, terwijl hier in de klinische setting gedurende de gehele opname veel 

aandacht voor is. De vraag is of in deze setting (meer) maatregelen genomen zouden moeten worden 

om bijvoorbeeld MRSA-besmetting te voorkomen. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: 

Welke maatregelen worden genomen in de preklinische setting ter voorkoming van besmetting met 

MRSA en welke daarvan dienen te worden aangescherpt of aangepast? 

Besmetting met MRSA vindt vooral plaats door direct huidcontact, maar ook via medische 

instrumenten en/of de brancard en kan door goede hygiënemaatregelen worden voorkomen. De 

infectierisico’s zijn in de preklinische setting aanzienlijk, gezien de verminderde weerstand van 

patiënten, het intensieve contact tussen verpleegkundige en patiënt en het aantal patiënten dat 

wordt vervoerd.  

Uit het literatuur- en praktijkonderzoek blijkt dat MRSA-besmetting wel degelijk een risico vormt in 

de preklinische setting. Het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) ‘Infectiepreventie’ is aanwezig, 

maar wordt in de praktijk nauwelijks opgevolgd omdat de focus met name ligt op korte termijn zorg 

en snelheid van handelen. Daarnaast lijkt het ambulancepersoneel zich onvoldoende bewust van 

risico’s op besmetting voor de patiënten en er is nauwelijks aandacht voor tijdens scholingen. 

Het auditrapport van de GGD uit 2014 onderschrijft bovenstaande bevindingen en stelde reeds 

verbeteracties voor. Er is echter zeer weinig bekend over het exacte aantal MRSA-besmettingen in de 

preklinische setting. 

De acute situaties waarmee ambulancepersoneel te maken, zorgt voor beperkte werkbaarheid van 

de huidig geldende protocollen. Het lijkt daarom een logische stap om te onderzoeken of het 

landelijke protocol vereenvoudigd kan worden voor de preklinische setting. Een protocol dat werkt 

ter voorkoming van besmetting, maar ook werkbaar is tijdens de dagelijkse werkzaamheden van het 

ambulancepersoneel. Daarnaast dient er meer aandacht te komen voor het verhogen van het 

kennisniveau en bewustzijn van ambulancepersoneel omtrent MRSA-besmetting en de geldende 

hygiënemaatregelen.  
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Inleiding: 
Als ambulanceverpleegkundige kom je in aanraking met veel verschillende patiënten. Opvallend is 

dat er ten aanzien van de hygiënische maatregelen veel verschillen zijn tussen de preklinische 

(ambulante-) setting en de klinische setting. In de preklinische setting lijkt er niet veel aandacht te 

zijn voor hygiënische maatregelen bij direct patiëntencontact, terwijl hier in de klinische setting 

gedurende de gehele opname veel aandacht voor is. 

De vraag ontstaat nu of deze strikte hygiëne maatregelen in de preklinische setting van belang zijn? 

En of deze wel bestaan? Omdat Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) veel voorkomt 

in zowel de preklinische als de klinische setting, en deze resistente bacterie bijzonder pathogeen is 

(El-Mokhtar and Hetta, 2018), is in dit artikel gekozen om specifiek naar dit micro-organisme 

onderzoek te doen. Het gaat in het bijzonder over het voorkomen van kruisbesmetting met MRSA in 

de preklinische fase: Welke maatregelen worden genomen in de preklinische setting ter voorkoming 

van besmetting met MRSA en welke daarvan dienen te worden aangescherpt of aangepast? 

Door middel van het doen van literatuuronderzoek en dit te vergelijken met de huidige praktijk, 

zullen er aan het eind van dit verslag discussiepunten en aanbevelingen voor de praktijk gedaan 

worden. 
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MRSA 
De Meticilline Resistente Staphylococcus aureus, kortweg MRSA, is een stafylokok. Stafylokokken zijn 

bacteriën die veel voorkomen bij gezonde mensen, zonder dat zij daar last van hebben. De MRSA is 

een bijzondere stafylokok, deze is resistent voor behandeling met de meeste antibiotica. MRSA 

vormt hiermee een belangrijk gezondheidsrisico. Mensen kunnen MRSA bij zich dragen zonder ziek 

te zijn. De bacteriën zitten vooral op de huid en in de neus van deze ‘dragers’, maar kunnen ook in de 

keel, darmen en urine voorkomen.  

Besmetting met MRSA vindt vooral plaats door direct huidcontact, voornamelijk via de handen, maar 
ook via medische instrumenten en/of de brancard. MRSA is vanwege de resistentie voornamelijk een 
probleem voor ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar ook medewerkers in bijvoorbeeld de thuiszorg 
en instellingen voor kleinschalig wonen krijgen met MRSA positieve cliënten te maken en lopen risico 
op overdracht. Deze variant wordt ook wel de HA-MRSA (Hospital Acuired) genoemd. 

MRSA wordt in toenemende mate ook buiten de ziekenhuizen gevonden en dit kan tot herhaalde 
infecties leiden. Deze bacteriestammen worden aangeduid met CA-MRSA (Community 
Acquired)(Tabel 1). 

 

Tabel 1: HA-MRSA en CA-MRSA 
 HA MRSA CA MRSA 

Distributie wereldwijd wereldwijd 

Antimicrobiële gevoeligheid multiresistent Resistent voor ß-lactamantibiotica 

Klinisch beeld onder andere bacteriëmie, wondinfecties, 
infecties van lucht- en urinewegen 

huid- en wekedeleninfecties (furunculosis, 
abcessen, cellulitis), necrotiserende 
pneumonie 

demografische factoren mensen op oudere leeftijd; met de 
gezondheidszorg samenhangende 
risicofactoren* 

gezonde, jonge personen; geen met de 
gezondheidszorg samenhangende 
risicofactoren10* 

prevalentie in Nederland < 1% < 1% 

Bron: NTVG 

Naast de HA- en CA- MRSA is er ook de LA-MRSA. LA-MRSA is een vorm van MRSA die bij 
verschillende diersoorten voorkomt en van dier op mens kan worden overgedragen. Binnen de 
veehouderij komt deze soort MRSA regelmatig voor. Van de varkens- en vleeskalverhouderijen is 70-
90% besmet met de bacterie. Het gaat hier om een specifiek type (MRSA-ST398). Ook 8% van de 
vleeskuikenhouderijen is besmet met MRSA. Mensen die intensief contact hebben met deze dieren 
zijn in ongeveer 30% van de gevallen drager van dit type MRSA. De overdracht van mens op mens 
lijkt vrij laag te zijn. 

In Nederland wordt veel gedaan om verspreiding van MRSA in de gezondheidszorg te voorkomen. 
Patiënten met MRSA worden apart verpleegd en behandeld. Binnen de Nederlandse ziekenhuizen 
worden naast patiënten die worden opgenomen uit buitenlandse ziekenhuizen, ook patiënten die 
contact gehad hebben met bedrijfsmatig gehouden levende varkens/ vleeskalveren/vleeskuikens 
en/of wonen op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden, gecontroleerd op MRSA-
dragerschap. Goede hygiëne kan bijdragen aan preventie van overdracht van MRSA en kan het risico 
op MRSA-dragerschap verkleinen.  
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In Nederland ligt de incidentie van MRSA en andere antibioticaresistente micro-organismen 

significant lager dan in andere Europese landen. (Figuur 1). Dit is te danken aan het strikte 

antibioticabeleid en de strenge regelgeving ten aanzien van hygiëne.  

 

 

Figuur 1: Incidentie MRSA Europa. Bron: ECDC, 2018 
 

 
Bestrijding van MRSA is in zowel de preklinische als de klinische setting van groot belang om te 
voorkómen dat behandeling van MRSA-infecties niet goed meer mogelijk is. Daarnaast kan MRSA 
zich snel verspreiden in het ziekenhuis en ook daarbuiten, en daarom is het van belang er alles aan te 
doen om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt. Bovendien kost het verplegen van een MRSA-
patiënt meer tijd en dus ook geld dan een gewone patiënt. Uit onderzoek is gebleken dat het nemen 
van maatregelen leidt tot aanzienlijk minder MRSA-kolonisaties en infecties (LCHV, 2017).  
 

Hygiëne 
Goede hygiëne voorkomt de verspreiding van micro-organismen (LCHV, 2017). Deze 

ziekteverwekkers kunnen zich onder andere verspreiden door (lichamelijk) contact, door de lucht, via 

voorwerpen en lichaamsvloeistoffen. Afhankelijk van het materiaal, kan MRSA tot zeven maanden 

overleven op levenloze materialen (MRSA-net, 2017). 

Door het intensieve contact tussen ambulance medewerkers en patiënten, is er tijdens het verlenen 

van medische en verpleegkundige zorg een verhoogde kans op besmetting. Tevens geldt dat bij de 

behandeling en het vervoer van patiënten in de ambulance, patiënten een groter risico op infectie 

hebben. Dit komt doordat patiënten door verminderde weerstand en/of grote wonden vatbaarder 

zijn voor infecties (LCHV, 2017). Daarbij komt dat ambulances veel verschillende patiënten 

vervoeren, waardoor het infectierisico hoog is. Infectierisico’s worden in de eerste plaats beperkt 

door een goede hygiëne.  

De ambulanceverpleegkundige is medeverantwoordelijk voor het uitdragen van een goed hygiëne 

beleid, zodat het risico op kruisbesmetting zo klein mogelijk is. Denk hierbij onder andere aan 

persoonlijke hygiëne, met in het bijzonder handhygiëne, en reiniging van medische materialen.  
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Het vervoeren van (mogelijk) besmette patiënten dient ook onder de aandacht gebracht te worden. 

Omdat ziekteverwekkers niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn en ook overgedragen kunnen 

worden door mensen zonder ziekteverschijnselen (de zogenoemde dragers), dient in een vroeg 

stadium van contact met patiënten gedacht te worden aan mogelijke infectierisico’s. Indien bekend 

is dat een patiënt een besmettelijke infectieziekte heeft of als er een vermoeden bestaat dat een 

patiënt besmet is met een multiresistent micro-organisme, moet de patiënt in isolatie vervoerd 

worden. Er bestaan vier vormen van isolatie: contact-, druppel-, aerogene en strikte isolatie (LCHV, 

2017). Welke vorm van isolatie gebruikt moet worden bij MRSA, is afhankelijk van het type MRSA. 

Onderzoek 
Voor de totstandkoming dit artikel is er zowel literatuur- als praktijkonderzoek gedaan: 

Relevante literatuur is gezocht met PubMed: recent gepubliceerde artikelen met het onderwerp 

‘MRSA’ of ‘Hygiëne’ en ‘Ambulance’. Er werden 72 publicaties gevonden, waarvan er 4 geschikt 

bevonden werden voor dit artikel. De gevonden publicaties betreffen allemaal onderzoeken die 

buiten Nederland gedaan zijn. Zoals eerder gesteld, ligt het voorkomen van antibioticaresistente 

micro-organismen in Nederland lager dan in omringende landen. Hiermee wordt rekening gehouden. 

Tevens is gezocht naar richtlijnen betreffende hygiëne in zowel de klinische- als preklinische setting 

in Nederland. 

Praktijkonderzoek werd in de preklinische setting gedaan middels een gestructureerde vragenlijst 

voor collegae. Er werd ook navraag gedaan bij zowel RAV als GGD Hart voor Brabant naar de 

incidentie van kruisbesmettingen met MRSA, MRSA-incidenten waarbij medewerkers van de RAV 

onbeschermd in contact gekomen zijn met een MRSA besmette patiënt en maatregelen ten aanzien 

van hygiënerichtlijnen en -protocollen. In de klinische setting werden protocollen en richtlijnen 

bekeken en vergeleken met die van de preklinische setting.  

Resultaten 
Meerdere onderzoeken tonen aan dat bij kweken van oppervlakken waarvan gedacht wordt dat ze 

schoon zijn, toch MRSA gevonden wordt (Vikke and Storm, 2016) en dat ambulances daarmee een 

bron van preklinische MRSA-infecties kunnen zijn (El-Mokthar and Hetta, 2018). Duidelijk is dat 

MRSA wel degelijk een belangrijk gezondheidsrisico vormt in de preklinische setting. De ambulance 

medewerker is verantwoordelijk voor het op de juiste manier reinigen van de ambulance en 

materialen die gebruikt worden. De ambulance medewerker heeft zo een prominente rol in het 

voorkomen van de verspreiding van micro-organismen (LCHV, 2017). 

Er bestaan protocollen die gebaseerd zijn op de landelijke hygiëne richtlijn voor de ambulancezorg: 

Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) ‘Infectiepreventie’. Echter medewerkers zijn hiervan niet 

voldoende op de hoogte of zien de meerwaarde hiervan niet in. Dat micro-organismen zich ook bij 

deze korte, intensieve contacten zich al aan oppervlakten hechten en een bron van infectie zijn, lijkt 

vergeten te worden. Micro-organismen blijven een niet-tastbaar begrip en in de acute zorg is dit een 

ondergeschoven kind: ‘Treat first what kills first’… MRSA valt hier niet onder, maar is vooral een ‘zorg 

voor later’.  
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In de praktijk wordt gezien dat ambulanceverpleegkundigen zichzelf over het algemeen wel goed 

beschermen, bijvoorbeeld door middel van het aantrekken van handschoenen. Echter de patiënt 

wordt niet voldoende beschermd: materialen worden onvoldoende gereinigd en ook persoonlijke 

hygiëne van de ambulanceverpleegkundigen laat vaak te wensen over (Emanuelsson, Karlsson et al, 

2013). Voor zichtbaar vuil, is wel voldoende aandacht, dit wordt dan ook op de juiste manier 

gereinigd en gedesinfecteerd. 

De resultaten van genoemd onderzoek worden ondersteund door de resultaten van de audit die in 

2014 door de GGD bij de RAV uitgevoerd is. Hiermee blijft het infectierisico bij transport van de 

patiënt middels een ambulance hoog. 

Het voor transport in kaart brengen van de infectierisico’s die het geplande transport met zich mee 

gaan brengen en een betere overdracht naar het ontvangende ziekenhuis zijn ook nog 

aandachtspunten voor de praktijk. Aangezien het nu nog regelmatig voorkomt dat de MRSA-

besmetting achteraf reeds bekend bleek te zijn, maar voor vervoer niets is uitgevraagd. 

Incidentieonderzoek betreffende MRSA-incidenten toont aan dat in de regio Brabant Midden-West-

Noord de afgelopen jaren vier tot vijf MRSA-incidenten gemeld zijn. Echter zijn dit uitsluitend de 

incidenten waarbij achteraf duidelijk is geworden dat er sprake was van een MRSA besmette patiënt 

en zegt door mogelijk onderrapportage niets over het totale aantal MRSA-patiënten dat wordt 

vervoerd door de RAV. Landelijk zijn deze getallen ook (nog) niet voor handen. In de klinische setting 

is te zien dat in Nederland een stabiele trend bestaat in de incidentie van MRSA (ECDC, 2018). 

Conclusies en Discussie 
Naar aanleiding van de vraagstelling: Welke maatregelen worden genomen in de preklinische setting 

ter voorkoming van besmetting met MRSA en welke daarvan dienen te worden aangescherpt of 

aangepast?  kan het volgende geconcludeerd worden: 

Er zijn wel degelijk maatregelen beschreven in de vorm van protocollen en richtlijnen ten aanzien van 

preventie van (kruis)besmetting met MRSA, maar deze worden om verschillende redenen niet of 

onvoldoende nageleefd. Dat ze niet nageleefd worden, heeft te maken met het bewustzijn en de 

attitude van het ambulancepersoneel, dat er onvoldoende scholing is met betrekking tot hygiëne en 

micro-organismen en dat er weinig aandacht voor is tijdens de dagelijkse werkzaamheden.  

Tevens blijkt uit het auditrapport van 2014 dat er nog veel winst te behalen valt ten aanzien van 

zowel persoonlijke hygiëne als het proces met betrekking tot het reinigen van de materialen. Ook 

dient er nogmaals kritisch gekeken te worden naar het in kaart brengen van mogelijke infectierisico’s 

van een patiënt voorafgaande aan transport en overdracht naar de klinische setting, aangezien het in 

het huidige proces regelmatig voorkomt dat de MRSA-besmetting en/of het -infectierisico achteraf 

reeds bekend bleek te zijn maar in de overdracht voor vervoer niet is uitgevraagd. 

Wat discussie op kan leveren is de werkbaarheid van de huidig geldende protocollen. In acute 

situaties is het niet altijd mogelijk om hieraan te voldoen en zijn deze protocollen van ondergeschikt 

belang. Daarnaast blijkt dat er in de regio ‘slechts’ vier tot vijf incidenten gemeld zijn. Is hier sprake 

van onderrapportage of zijn de op dit moment uitgevoerde handelingen in de praktijk toch 

afdoende?  
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Aanbevelingen 
Gezien de beperkte naleving van de reeds bestaande protocollen en de acute situaties waarmee de 

ambulancemedewerkers te maken hebben, lijkt het een logische stap om te onderzoeken of het 

landelijke protocol vereenvoudigd kan worden voor de preklinische setting. Het constateren van 

risico op MRSA-besmetting voorafgaand of tijdens de rit kan bijvoorbeeld extra hygiënische 

maatregelen vereisen voorafgaand aan een nieuwe rit.  

Het evalueren van de (onvoldoende) geïmplementeerde verbeteracties die naar aanleiding van de 

audit van de GGD in 2014 zijn voorgesteld, kan helpen om een beter inzicht te krijgen. Zijn de 

maatregelen niet werkbaar, te duur, niet voldoende toegelicht? 

Het kennisniveau en bewustzijn van ambulancepersoneel omtrent MRSA-besmetting dient verder 

verhoogd te worden. Hierbij kan worden gedacht aan extra documentatie, maar ook aan scholing 

(o.a. in de opleidingsfase). Een hoger bewustzijn van het risico op besmetting met MRSA zorgt voor 

ambulancepersoneel dat alerter is op mogelijke besmetting, ook zonder protocollen. 

Daarnaast lijkt meer onderzoek naar de incidentie van MRSA in Nederland in de preklinische setting 

noodzakelijk. Er is onvoldoende bekend over de exacte risico’s en het aantal besmettingen dat in de 

preklinische setting plaatsvindt.  

Kortom, het is aan te bevelen om een protocol te ontwikkelen wat werkt ter voorkoming van 

besmetting maar ook werkbaar is tijdens de dagelijkse werkzaamheden van het 

ambulancepersoneel. 
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