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Inleiding 
 

Uit onderzoek is gebleken dat u drager bent van een Penicilline 

Resistente Pneumokok (PRP).  

 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis treft, net als alle andere 

Nederlandse ziekenhuizen, maatregelen om verspreiding van  

PRP te voorkomen.  

In deze folder leest u meer over de PRP en de maatregelen die 

nodig zijn om verspreiding te voorkomen. 

 

 

Registratie 
 

In uw elektronisch patiëntdossier zetten wij een melding dat u drager 

bent van de PRP. Deze melding zorgt ervoor dat bij een (eventueel) 

volgend bezoek van u aan het Albert Schweitzer ziekenhuis, 

zichtbaar is dat u een PRP bij u draagt. Zo nodig kunnen we dan 

isolatiemaatregelen nemen.  

 

 

Pneumokok 
 

Een pneumokok is een bacterie die van nature voorkomt in de 

neusholte, zonder ziekteverschijnselen te geven. De pneumokok 

kan onder andere oorontsteking en longontsteking veroorzaken. De 

pneumokok die van nature in de neusholte voorkomt, is goed te 

behandelen met penicilline. Dit is een medicijn dat bacteriën doodt.  

De PRP is ongevoelig geworden voor penicilline en daardoor 

moeilijker te behandelen. 
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Iemand die drager is van een PRP heeft daar meestal geen klachten 

van. Als drager kunt u de bacterie wel verspreiden naar andere 

mensen. 

 

 

Wie kunnen PRP bij zich dragen? 
 

Iedereen die in contact komt met een PRP kan deze bacterie 

oplopen. 

 

 

Dragerschap en behandeling 
 

Bij dragerschap met een PRP wordt geen behandeling met 

antibiotica gegeven, omdat dit niet zinvol is. 

 

Soms kan naast dragerschap ook een infectie met een PRP 

ontstaan. Infecties worden wel behandeld met antibiotica. 

 

 

De gevolgen in een ziekenhuis  
 

In een ziekenhuis kan een PRP ernstige problemen veroorzaken. Er 

zijn veel mensen bij elkaar, waardoor de kans op overdracht groter 

is. Veel ziekenhuispatiënten hebben minder weerstand en zijn 

daardoor gevoeliger voor infecties. In het ziekenhuis proberen we 

deze verspreiding tegen te gaan door patiënten, die (mogelijk) een 

PRP bij zich dragen, geïsoleerd te verplegen. 
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Maatregelen tegen verspreiding 
 

Isolatiemaatregelen bij opname 

Als u (mogelijk) drager bent van een PRP gelden de volgende 

isolatiemaatregelen: 

 U wordt op een eenpersoonskamer verpleegd. 

 U mag uw kamer alleen verlaten na overleg met de 

verpleegkundige. 

 Ziekenhuismedewerkers dragen een masker en als zij u 

verzorgen ook een schort en handschoenen. 

 Uw familie kan uw was mee naar huis nemen. De was moet thuis 

op 60°C worden gewassen.  

 

Bezoek 

Bezoekers hoeven geen masker, schort en handschoenen te 

dragen. Zij hoeven alleen hun handen te desinfecteren als zij naar 

huis gaan.  

  

Isolatiemaatregelen op de polikliniek  

Op de polikliniek zijn geen isolatiemaatregelen nodig.  

 

Opheffen van de isolatiemaatregelen 

Het is tot nu toe niet bekend hoe lang u drager kunt blijven. Om te 

controleren of u nog drager bent, kan 2 maanden nadat de PRP 

voor het eerst bij u is gevonden, een controle worden gedaan. Voor 

dit onderzoek wordt met een wattenstok een uitstrijk gemaakt van 

uw keel. Als u sputum opgeeft wordt dit onderzocht. 

 

Als in twee opeenvolgende onderzoeken met een tussenpoos  

van 1 dag geen PRP wordt aangetoond wordt u ‘PRP-vrij’ verklaard. 

Dit PRP onderzoek wordt in principe alleen afgenomen als u in het 

ziekenhuis bent opgenomen. 
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Meldingen andere 
zorginstellingen/hulpverleners 
 

Als u contact heeft met andere hulpverleners, zoals fysiotherapie of 

thuiszorg of een ander ziekenhuis bezoekt, dan vragen wij u hen te 

vertellen over uw PRP-dragerschap.  

 

 

Thuissituatie 
 

PRP verspreidt zich niet snel tijdens oppervlakkig sociaal contact in 

de thuissituatie. Het is niet nodig om speciale maatregelen te nemen 

als u thuis bent. 

 

 

Tot slot 
 

We beseffen dat dit alles voor u onaangenaam kan zijn, maar hopen 

dat u begrip heeft voor deze maatregelen. Bij vragen en eventuele 

problemen kunt u tijdens uw opname contact opnemen met uw arts 

of de verpleegkundige. Als u niet in het ziekenhuis opgenomen bent, 

kunt u van maandag tot en met vrijdag bellen naar de afdeling 

Infectiepreventie. De afdeling is bereikbaar via het algemene 

telefoonnummer van het ziekenhuis, tel. (078) 654 11 11. 

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asz.nl/foldertest/
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