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BRMO: preventieve maatregelen in 
verpleeg- en verzorgingshuizen 

• Bewoners van verpleeg- en 

verzorgingshuizen met een BRMO worden 

vaak langdurig verpleegd met schort, 

handschoenen en een mondkapje 

• GGD Gelderland-Zuid kreeg  signalen dat 

de  beschermende maatregelen erg 

belastend zijn voor deze bewoners 

 



Antibioticaresistentie 

• Eén van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid 

• 25.000 doden Europa, 700.000 wereldwijd 

• Wereldwijd neemt resistentie toe 

• Hoog op politieke agenda wereldwijd 

 

 

 

Deaths attributable to AMR every year by 2050  



Antibioticaresistentie in Nederland 

• Antibioticaresistentie in ons land: relatief laag 

– Actief ‘search en destroy’ beleid 

– Antibioticagebruik laag 

 

• Keerzijde: ethische aspecten 

 



Onderzoeksopzet 

Onderzoeksvragen 
1. Hoe ervaren bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen 

beschermende maatregelen voor BRMO ? 
2. Welke factoren beïnvloeden de ervaringen van deze groep ?  

 

Kwalitatief onderzoek 
• Semigestructureerde diepte interviews op locatie bij 

bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen 

• April-november 2016 

• Interview: 30-45 minuten, 1 of 2 interviewers, opgenomen om 
later te kunnen analyseren 

 

 

 



Onderzoekspopulatie 

• Purposive sampling  

• Deskundigen infectiepreventie en specialisten 
ouderengeneeskunde benaderd om deelnemers te werven 

• Eerst eigen GGD regio, maar later zoekgebied uitgebreid  

• Inclusiecriteria: 

– Wonend in een somatische setting  
– Cognitief in staat mee te doen aan het onderzoek 
– In eerste instantie aangetoonde MRSA infectie of dragerschap 

met een MRSA, later uitgebreid naar BRMO 
 

• Na 12 interviews: dataverzadiging bereikt 

 



Interview leidraad 

• Onderwerpen 

– ervaringen met BRMO 

– maatregelen, 

– personeel, 

– medebewoners, 

– familie, 

– dagelijks leven 

– kennis en informatie 



Analyse 

• Woordelijk uitschrijven opgenomen interviews 

• Thematische analyse met Atlas Ti 
– Coderen     overleg onderzoekers     nogmaals coderen tot 

overeenstemming is bereikt 

– Thematisch analyseren en verbanden leggen 



Resultaten 

• Aantal interviews: 12 

• Bewoners uit 5 verschillende 
verpleeg-en verzorgingshuizen 

• Oosten en midden van  
Nederland  



Thema 1: Gedachten en ervaringen 

 
• Meestal geen lichamelijke ongemakken van de BRMO 
• Deelnemers wisten vaak niet precies welke bacterie ze bij 

zich droegen en of ze nog drager waren 
• Veel vragen en onduidelijkheden  
• Onbekendheid met dragerschap en de gevolgen ervan 

veroorzaakte gevoelens van onzekerheid, angst en 
schaamte 
 

“Schaamte, schaamte. Ik heb schaamte gekregen. En het is niet niks 
hoor, want dat is erg. En ik ben dan zo bang dat de mensen als ze 
het weten, terughouden. Daar ben ik zo bang voor”  

Resultaten 



Thema 2: Maatregelen in eigen instelling 

 
• Maatregelen in de eigen instelling worden niet als 

vervelend ervaren, bewoners hebben er begrip voor 

• Onzekerheid bij bewoners als personeel maatregelen 
inconsequent toepast 

• Bord of kaart op de deur vervelend: beïnvloedt gedrag van 
medebewoners en bezoek 
 

“Nee, maakt mij niet uit. Kijk, er zijn ook verplegenden die mensen 
behandelen die niks hebben en ook handschoenen dragen, zo gek is dat 
niet” 

 

Resultaten 
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Thema 3: Gedrag van anderen 

• Vervelende ervaringen: gevoelens van 
uitsluiting en oneerlijke behandeling 
 

– Vermijden van contact uit angst anderen te 
besmetten 

– Familie komt niet meer op bezoek 
–Geweigerd voor groepsreis 
–Geweigerd in zorginstelling waar partner verblijft 
– Bejegening niet respectvol bij bezoek polikliniek 

ziekenhuis 
 

• Risico’s lijken niet altijd goed ingeschat te 
worden: gebrek aan informatie 
 

 
 

 

Resultaten 



Thema 3: Informatievoorziening 

• Helft van de deelnemers: onvoldoende informatie 
ontvangen 

• Belemmeringen om meer informatie te vragen: 

– angst voor afwijzing 

– hoge werkdruk personeel 

• Resterende deelnemers: voldoende informatie 
ontvangen op bijeenkomsten of via folders en brieven 

– Informatie heeft bij hen veel onzekerheid weggenomen 

– Meer begrip onder medebewoners nadat informatie was 
gegeven 



Conclusie 

• Deelnemers hebben begrip voor 
maatregelen in eigen instelling, vooral 
als alle betrokkenen hierover goed zijn 
geïnformeerd  

• Veel deelnemers ervaren gevoelens 
van onzekerheid, oneerlijkheid, 
schaamte en uitsluiting 

• Ervaringen worden beïnvloed door:   
– Kennis over dragerschap 
– Het gedrag en houding van 

mensen in hun omgeving  
– De manier waarop  beschermende 

maatregelen worden uitgevoerd in 
zorginstellingen 

 



Aanbevelingen 

• Kennis over BRMO in de algemene bevolking verhogen 

om stigma van BRMO te verminderen 

• Informatiemateriaal ontwikkelen die aansluit bij de  

doelgroep ouderen in verpleeg-en verzorgingshuizen 

• Onderzoek onder verpleegkundigen en verzorgenden 

naar kennis en attitude m.b.t. BRMO om tot een 

passend aanbod van scholing en training te komen 
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