
 

Titel: BRMO procedure Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: Teamleider verpleeghuis Akkoord OR d.d.: n.v.t. 

Versiedatum: 18 juni 2018 Pagina 1 van 10 

 

 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
BRMO  

(Bijzonder Resistente Micro Organismen) 
Procedure 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Titel: BRMO procedure Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: Teamleider verpleeghuis Akkoord OR d.d.: n.v.t. 

Versiedatum: 18 juni 2018 Pagina 2 van 10 

 

1 Inleiding 
 BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistente Micro Organismen.  

Een BRMO is ongevoelig voor de meest gebruikte antibiotica. Er zijn nog maar 
enkele middelen die wel werkzaam zijn als een infectie met een BRMO 
optreedt. Met deze middelen moet zuinig worden omgegaan omdat de bacterie 
hiervoor anders ook ongevoelig (resistent) kan worden. 
 
Voor preventie van infectie door BRMO  waarvan de overdracht door contact 
(handen en materialen) plaatsvindt, is een strikte naleving van de algemene 
hygiëne-maatregelen  in principe voldoende. 
Wel is het van belang bij ieder individueel geval aparte afspraken te maken. 
 
Er zijn veel verschillende micro-organismen én verschillende vormen van 
resistentie (ongevoeligheid voor antibiotica).  
Aanvullende maatregelen hangen af van: 
- het soort micro-organisme,  
- de locatie (b.v. alleen darmen of ook keel/neus),  
- de besmettingsweg (b.v. via ontlasting of ook via hoesten/niezen) én 
- de verschillende resistentievormen (b.v. ESBL, CPE) 
 
In dit protocol zijn ESBL en VRE nader uitgewerkt. In bijlage 1 zijn de 
verschillende BRMO en de maatregelen samengevat in een tabel.   
 
Neem bij een CPE of BRMO met een onbekende afkorting altijd contact op met 
de specialist ouderengeneeskunde/huisarts en de teamleider.  
 
ESBL 
 ESBL-vormende bacteriën zijn vertegenwoordigers van darmbacteriën (Entero-
bacteriaceae) die deel uitmaken van de normale darmflora, de voornaamste:  
E. coli en Klebsiella pneumoniae.  
ESBL betekent Extended Spectrum Beta-lactamase en is een verzamelnaam 
voor een groep enzymen die door bacteriën gemaakt worden (de ESBL-
vormende bacteriën). Deze enzymen zijn in staat om veel antibiotica 
onwerkzaam te maken. Als een cliënt de bacterie in de bloedbaan krijgt, zijn de 
mogelijkheden om infecties antibiotisch te bestrijden beperkt. In een deel van 
de gevallen zijn zelfs alle antibiotica onwerkzaam. 
 
VRE 
 VRE is de afkorting van vancomycineresistente enterokok.  
De enterokok is een bacterie die bij mensen in de darmen voorkomt. Bij 
gezonde mensen is deze bacterie ongevaarlijk. Bij ernstig zieke patiënten kan 
deze bacterie een infectie veroorzaken. Infecties die veroorzaakt worden door 
de VRE zijn moeilijk te behandelen.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                              Concept  
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2 Doel en begrenzing 

Het doel van deze procedure is het voorkomen van verspreiding van BRMO 
binnen het verpleeghuis (woonzorgcentrum). Veelal zal het gaan om een cliënt 
die vanuit het ziekenhuis, waar BRMO  is vastgesteld of wordt vermoed, naar St 
Franciscus gaat. De specifieke maatregelen voor ESBL en VRE worden hieronder 
per soort BRMO nader besproken. Men moet zich realiseren, dat voor 
effectiviteit van de maatregelen een goede instructie en een grote discipline 
vereist is. 
De omstandigheden in een woonzorgcentrum zijn anders dan in het ziekenhuis: 
cliënten, ook zij die een infectie hebben, bewegen zich vrij rond en hebben 
veelal contacten, met andere cliënten. 
Daardoor zal het niet mogelijk zijn om tot een volledig sluitend systeem te 
komen, dat het voorkomen van overdracht van BRMO garandeert. 
 
Van belang is dat er per cliënt bekeken wordt wat de voorzorgsmaatregelen 
dienen te zijn. Dit is voornamelijk afhankelijk welke soort bacterie en of 
resistentieproblematiek er speelt en waar de BRMO zich bevindt. Gebruik van 
disposable materialen (swashdoekjes/poetsdoeken etc.) kan het 
besmettingsrisico verlagen! 

 
NB: Het is van groot belang om  altijd consequent en door iedereen de juiste 
algemene hygiënemaatregelen toe te passen en de afgesproken 
voorzorgsmaatregelen in ieder specifiek geval. 

 
3 Organisatie 

De procedure is van toepassing op medewerkers van de diverse externe 
disciplines, medewerkers zorg en medewerkers huishoudelijke dienst. 

 
4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Specialist Ouderen Geneeskunde/ huisarts is verantwoordelijk voor de 
behandeling (o.a. kweekprogramma bij vermoeden van BRMO dragerschap en 
vervolgonderzoek bij BRMO dragerschap), contacten met de organisatie van 
waaruit de cliënt wordt opgenomen (microbioloog/hygiënist) of waar de cliënt 
naartoe gaat (overdracht) en de voorlichting van de cliënt en de medewerkers.  
 

                    Teamleider is verantwoordelijk dat de procedure gehanteerd wordt t.a.v. de 
verzorging (zorg, reiniging appartement en voorlichting), en melding intern. 

 
                    Medewerkers Huishoudelijke Dienst zijn verantwoordelijk voor het correct 

naleven van de procedure ten aanzien van verzorging (hygiënemaatregelen, 
registratie) en huisvesting. (reiniging appartement) 
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                    Hygiënist/deskundige infectiepreventie is verantwoordelijk voor het geven van 
advies als hierom gevraagd wordt 

 
 Opname bij zorg met verblijf en verhuizing 

             Wanneer een cliënt waarbij BRMO  is vastgesteld of wordt vermoed, vanuit een 
ziekenhuis wordt komt, moet de betreffende zorglocatie vooraf telefonisch 
hiervan op de hoogte worden gebracht, zodat er de juiste maatregelen 
genomen kunnen worden. Het heeft de voorkeur om een vooraf te overleggen 
en afspraken te maken  met de medische microbioloog en ziekenhuishygiënist 
van het betreffend ziekenhuis, specialist ouderen geneeskunde en deskundige 
infectiepreventie (GGD) een voorbespreking worden gevoerd. 

 Bij een verdenking van VRE dragerschap worden kweken afgenomen op 
aanvraag van het ziekenhuis. De benodigde kweekmaterialen worden door het 
ziekenhuis aangeleverd.  
Wanneer de cliënt vanuit de zorglocatie opgenomen moet worden in een 
ziekenhuis, moet de behandelende arts en de afdeling hygiëne van het 
ziekenhuis daarover geïnformeerd worden.  

 
 Vermoeden van BRMO dragerschap  

Wanneer een cliënt waarbij BRMO  wordt vermoed, vanuit een ziekenhuis 
wordt overgeplaatst worden kweken afgenomen op aanvraag van het 
ziekenhuis. De benodigde kweekmaterialen worden door het ziekenhuis 
aangeleverd. 
Tot de uitslag van de kweken bekend is worden dezelfde voorzorgsmaatregelen 
genomen als bij bewezen BRMO dragerschap. Bij een positieve kweekuitslag 
worden de extra voorzorgsmaatregelen voortgezet.  
 

 Vervolgonderzoek op BRMO bij contacten met cliënten  
In overleg met de arts microbioloog dient de cliënt gekweekt te worden om de 
status en het verloop van de BRMO vast te stellen. Het kweekprogramma is 
afhankelijk van de aard en plaats van de BRMO. De SOG bepaalt welke kweken 
worden afgenomen.  
Het kweken van personeel dat met de cliënt in aanraking komt, is discutabel en 
wordt niet geadviseerd.  

  
 Beëindigen infectiepreventiemaatregelen  
 - BRMO verdacht: wanneer de uitslagen van de screeningskweken negatief zijn  
 worden de extra voorzorgsmaatregelen beëindigd.  
 
 - BRMO-positief:  

 ESBL*:  beëindig bij een BRMO-positieve cliënt de extra 
voorzorgsmaatregelen indien de uitslagen van de screeningskweken 
negatief zijn, waarbij er geldt dat de cliënt tenminste twee negatieve 
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BRMO-kweken heeft, afgenomen met een tussenpoos van tenminste 24 
uur.  

 VRE (en CPE): voor VRE geldt dat de cliënt tenminste twee negatieve 
screeningskweken heeft, afgenomen met een tussenpoos van tenminste 1 
jaar. (Na de eerste negatieve kweek kan een jaar worden gewacht met het 
afnemen van kweken).  

 
* Geldt ook voor enterobacteriaceae,  Acinetobacter species, Pseudomonas 
aeruginosa, Stenotrophomas maltophilia en Streptococcus pneumoniae 

 
 Voorlichting naar familie en medewerkers 

De voorlichting naar familie van de cliënt en de medewerkers behoort tot de 
taak van de specialist ouderen geneeskundige/huisarts en de teamleider. Het 
bezoek van de cliënt met een BMRO dient goed geïnstrueerd te worden over de 
te nemen maatregelen.   
Bij verhuizing vanuit een ziekenhuis is de cliënt/familie al vaak op de hoogte 
maar moet de andere werkwijze in het woonzorgcentrum uitgelegd worden. 
Men kan een beroep doen op de hygiënisten van het betreffende ziekenhuis en 
de eigen deskundige infectiepreventie (GGD). Verzorgenden kunnen hun vragen 
stellen aan de verpleegkundigen of de teamleider. 

 
 Verplaatsen van de cliënt 

Wanneer een BRMO dragende cliënt van kamer verandert, wordt de hele 
kamer, en ook het meubilair volgens afspraak, grondig gereinigd met een 
reinigingsmiddel en gedesinfecteerd met een desinfectans. 
De gordijnen worden in de wasmachine gewassen op 60ºC of indien dit niet 
mogelijk is op 40ºC met een lang wasprogramma. 
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5 Uitvoering  

5.1 Huisvesting bij zorg met verblijf 
5.1.1 Huisvesting van de cliënt met BRMO (VRE / ESBL) 

De cliënt heeft bij voorkeur een eigen toilet en douche. De cliënt maakt geen 
gebruik van openbare toiletten, maar altijd van het eigen toilet. Gebruik van 
een postoel kan alleen, als strikte hygiëne toegepast kan worden 
(persoonsgebonden postoel, schone sloop rondom po bij vervoer naar de 
pospoeler, reiniging stoel na gebruik). 
Het is wel mogelijk om de BRMO positieve cliënt samen met een tweede BRMO 
positieve cliënt met dezelfde bacterie/besmettingsoverdracht samen van 
dezelfde douche/toilet gebruik te laten maken. Een cliënt verdacht op VRE 
dragerschap maakt geen gebruik van gedeelde douches tot de uitslag van de 
screeningskweken negatief zijn.  

 
5.1.2 Recreatieruimte en BRMO-dragerschap 

De BRMO-dragende cliënt kan in de huiskamer samen met  anderen verblijven 
en aan groepsactiviteiten deelnemen, ook buiten de zorgeenheid. Voorwaarde 
is wel dat de cliënt gebruik maakt van zijn eigen toilet, m.n. als de BRMO in de 
darmen zit en zich verder houdt aan de gemaakte hygiëneafspraken. 

 
5.1.3             Maatregelen ten aanzien van familieleden 

Familieleden en bezoek worden geïnformeerd over de gemaakte 
hygiëneafspraken die zij moeten opvolgen wanneer zij op bezoek komen. 

 Familieleden en bezoek maken geen gebruik van het toilet waar ook de 
cliënt gebruik van maak. Na het bezoek verlaat de familieleden en 
bezoek direct het woonzorgcentrum. 

 Indien het bezoek meer cliënten in het woonzorgcentrum wil bezoeken, 
worden zij geadviseerd de cliënt met een BRMO als laatste te bezoeken. 

 Het bezoek van een cliënt met VRE dient de handen te desinfecteren bij 
het verlaten van de kamer van de cliënt met VRE. 

 
5.1.4 Thuiszorg/WMO 

Bij verzorging en hulp in de huishouding van de cliënten in de thuissituatie zijn 
de basishygiëne en algemene voorzorgsmaatregelen de belangrijkste 
maatregelen met extra aandacht voor de handreiniging en/of desinfectie. 

 
5.2 Verzorging  bij de verschillende soort bacterie en/of omstandigheden 

 
5.2.1 Basishygiëne (algemene voorzorgsmaatregelen) of extra maatregelen. 

Bij de omgang en verzorging van een cliënt met (een vermoeden van) BRMO 
dragerschap gelden de algemene voorzorgsmaatregelen zoals een halterschort 
bij de verzorging, handschoenen bij (mogelijk) contact met lichaamsvloeistoffen 
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(o.a. onderwassing) en handhygiëne voor en na contact met de cliënt en de 
omgeving van de cliënt. (5 momenten van handhygiëne van de WHO). 
Extra maatregelen zijn de handendesinfectie bij het binnen komen en verlaten 
van de kamer en dragen van handschoenen tijdens de gehele verzorging.  
Bij een gedeelde badkamer e/o toilet gelden extra reiniging e/o desinfectie, 
afhankelijk van het soort BRMO.  

 
5.2.2 Verzorging van de cliënt met ESBL 

 De cliënt wordt ingestudeerd in hygiënegedrag en bij twijfel wordt door  
 de zorg geassisteerd. 

 Tijdens onderzoek en verzorging wordt er door de artsen, medewerkers 
 zorg en paramedici beschermende kleding, in de vorm van  
 handschoenen een disposable halterschortschort gedragen. 

 Zonodig wordt een mond /neusmasker (als de ESBL in de keel zit) ge- 
            dragen. 

 Goede handhygiëne is van uiterst belang. Dit houdt onder andere in dat 
 de handen gewassen dienen te worden voor en na de verzorging van de  
 cliënt. 

 In de kamer van de cliënt bevindt zich nooit meer dan een dagvoorraad 
  verpleging en verzorgingsartikelen. 

 Desinfecteer niet cliëntgebonden materialen (o.a. stethoscoop, tillift)  
            direct na het verlaten van de kamer. 

 
5.2.3. Reiniging en desinfectie 

 Kamer/sanitaire ruimte van de cliënt met  ESBL 
De kamer en het sanitair van de cliënt dient dagelijks (vooral contactpunten) te 
worden gereinigd, volgens gebruikelijke voorschriften. Gebruik 
schoonmaakmateriaal cliëntgebonden.  
Bij delen badkamer: cliënt als laatste, direct aansluitend badkamer reinigen.  
Voorstel: De medewerker zorg die de cliënt verzorgt, maakt bij voorkeur ook 
zijn kamer en sanitaire ruimte schoon, dit om het aantal medewerkers dat 
besmet kan raken te beperken en om efficiënt met het gebruik van materiaal 
om te gaan.  
Eindreiniging; het reinigen van de ruimte, het sanitair van alle herbruikbare 
materialen die in de ruimte aanwezig zijn (zoals afstandsbediening). 
Eindreiniging vindt plaats na het beëindigen van BRMO 
infectiepreventiemaatregelen bij het opheffen van de BRMO-status en bij 
ontslag, overplaatsing of overlijden. 

 (Cliëntgebonden) materialen 
Materialen zijn cliëntgebonden. Een kleine voorraad op de kamer is toegestaan, 
mits deze nooit wordt gebruikt voor een andere cliënt. Na ontslag voorraad 
afvoeren als normaal afval. 
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Desinfecteer niet cliëntgebonden materialen (o.a. stethoscoop, tillift) direct na 
het verlaten van de kamer. 
 

 
 Linnengoed / afval / serviesgoed 

Voor het servies, linnengoed en het afval hoeven geen bijzondere maatregelen 
te worden genomen. Afvalzak afsluiten zonder de lucht eruit te persen en 
meteen afvoeren naar de spoelkeuken en daarna handenreiniging en 
desinfectie. 
 

5.2.4. Verzorging/behandeling van de cliënt met VRE 

 De cliënt wordt ingestudeerd in hygiënegedrag en bij twijfel wordt door  
 de zorg geassisteerd. 

 Tijdens onderzoek en verzorging wordt er door de artsen, medewerkers 
 zorg en paramedici beschermende kleding, in de vorm van  
 handschoenen een disposable halterschortschort gedragen. 

 Niet cliëntgebonden materialen (stethoscoop, tillift) moeten na gebruik  
           (verlaten kamer) gedesinfecteerd worden. 

 Goede handhygiëne is van uiterst belang. Dit houdt onder andere in dat 
 de handen gewassen dienen te worden voor en na de verzorging van de  
 cliënt. 

 In de kamer van de cliënt bevindt zich nooit meer dan een dagvoorraad 
  verpleging en verzorgingsartikelen. 

 
Bij laag risico op overdracht van de bacterie, bijvoorbeeld druppelen van de 
ogen, hoeft geen beschermende kleding te worden gedragen maar wel de 
handen gedesinfecteerd.  

 
Handdesinfectie is noodzakelijk in de volgende gevallen: 

 door verzorgenden, (para)medici, medewerkers huishoudelijk dienst na 
de verzorging, behandeling van een cliënt met VRE of na het reinigen 
van kamer en/of toiletruimte van de cliënt met VRE 

 door de cliënt met VRE  na de toiletgang 

 door iedereen die de kamer van een cliënt met VRE verlaat (bezoek, 
medewerkers en cliënt met VRE).  

  
 Reiniging van de kamer/sanitaire ruimte van de cliënt met VRE 

De kamer en het sanitair van de cliënt dient dagelijks (vooral contactpunten) 
te worden gereinigd, volgens gebruikelijke voorschriften. Gebruik 
schoonmaakmateriaal cliëntgebonden.  
Tijdens de reiniging van de toiletruimte wordt een halterschort en 
handschoenen gedragen.  
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Einddesinfectie voorafgegaan door reinigen of combinatie reiniging en 
desinfectiemiddel: na verhuizing/overplaatsing of overlijden van de cliënt.  
Desinfecteer: de ruimte, het sanitair en alle herbruikbare materialen die in de 
ruimte aanwezig zijn (zoals afstandsbediening, gordijnen).  
Herbruikbare materialen die niet kunnen worden gereinigd en 
gedesinfecteerd en wegwerpmaterialen worden afgevoerd als normaal afval. 

 
 Linnengoed / afval / serviesgoed 

Voor het servies, linnengoed en het afval hoeven geen bijzondere maatregelen 
te worden genomen. Let op: Vuil linnen goed en afval gaat op de kamer van de 
cliënt in de was/afvalzak en wordt daarna meteen afgevoerd naar de 
spoelkeuken! Afvalzak afsluiten zonder de lucht eruit te persen. 
 

6. Toe te passen formulieren 
 Bijlage 1: Tabel infectiepreventiemaatregelen per BRMO  
 
7.              Referenties 

 Hygiënebeleid  
 WIP-richtlijn BRMO verpleeghuizen woonzorgcentra  

  
8.          Toetsing 

          Evaluatie en toetsing vindt plaats in het teamoverleg eventueel in      
          aanwezigheid van de deskundige infectiepreventie.
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9 Stroomschema  

 
 
 
  
 

Cliënt met BRMO 
 

Behandeling / 
vervolgonderzoek 
-De behandeling wordt in 
overleg met de arts-
microbioloog afgesproken 
-Het kweekprogramma wordt 
in overleg met de arts- 
Microbioloog opgesteld. 

Beschermende kleding 
medewerkers 
- halterschort en nitril 
handschoenen als 
beschermende kleding 
gebruiken 
-neus/mondmasker en 
handschoenen; volgens 
afspraak 
-bij het verlaten van de kamer 
de handen zorgvuldig wassen 
en/of gedesinfecteerd.(volgens 
afspraak). 

Huisvesting 
-Bij zorg met verblijf: de BRMO-
dragende cliënt kan op elke 
zorgeenheid opgenomen worden. 
Cliënt verblijft bij voorkeur op een 
eenpersoonskamer, heeft eigen 
sanitair 
-De dagelijkse schoonmaak van de 
kamer en sanitair wordt 1 x daags , of 
volgens afspraak, uitgevoerd door 
goed geïnformeerde en geïnstrueerde 
medewerkers 
-Gedeeld sanitair wordt na ieder 
gebruik gereinigd en gedesinfecteerd 
-De BRMO-drager kan temidden van 
andere cliënten verblijven en aan 
groepsactiviteiten deelnemen op 
voorwaarde dat zoveel mogelijk 
contact vermeden wordt met 
personen die behoren tot de 
risicogroep en de afgesproken 
hygiëne- maatregelen gewaarborgd 
kunnen worden. Tevens dienen 
eventuele wonden goed verbonden te 
zijn. 


