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MRSA-BACTERIE

Huisartsen Reusel
radeloos over
toename infecties
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Reuselse huisartsen luiden gezamenlijk de
noodklok over multiresistente infecties en
de laconieke houding van de politiek.
䡵 foto HH
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door Twan Linders
e-mail: t.linders@ed.nl
REUSEL-DE MIERDEN – Levenslang

een blaasontsteking omdat antibiotica niet werken. Vijftien uur
wachten op de Eerste Hulp van
een ziekenhuis voor er een quarantainebed beschikbaar komt. Patiënten met infecties die niet te
bestrijden zijn. Mopperende specialisten aan de lijn omdat niet gemeld is dat de patiënt veehouder
is. Willem Sanders (46) luidt namens alle acht de huisartsen in
Reusel-De Mierden de noodklok.
Wat is het probleem?

tot ongekende hoogte gestegen en
ik voorzie dat die nog gaat verdubbelen. Deze gemeente is een paradijs voor infectieziekten met zesduizend varkens per vierkante kilometer. Als de hoeveelheid vee
toeneemt, neemt de infectiedruk
nog veel sterker toe, omdat MRSA
al overdraagbaar is door het geven
van een hand. Bij deze veedichtheid is het niet de vraag óf maar
wannéér er een uitbraak komt
van gemuteerde bacteriën die
overslaan op de mens.”
Dat er een direct verband is tussen
MRSA-besmettingen en intensieve
veehouderij is niet bewezen.

„Bacteriën zoals MRSA
en ESBL beheersen in
toenemende mate ons
dagelijks spreekuur.
Aantallen heb ik niet,
maar in mijn beleving is
dat aantal in de twaalf
jaar dat ik huisarts in
Reusel ben meer dan
verdubbeld. ”
Wat is volgens u de oorzaak van die toename van
MRSA-besmettingen?
„De veedichtheid. Die is
na drie termijnen CDA
in Reusel-De Mierden

„Dat argument gebruiken tegenstanders altijd. Het is net als met
asbest of roken: voordat we het
honderd procent zeker weten,
zijn we jaren verder. Dat mag
geen legitimatie zijn om de veestapel te blijven uitbreiden. Eigenlijk zijn we al veel te laat. Ik doe elke dag mijn best om zo min mogelijk antibiotica voor te schrijven,
maar het is dertig jaar lang met
tonnen door het veevoer gegaan.”
Welke risico’s loopt de gewone Reuselse burger?
„Als je gezond bent, zijn de risico’s niet groot. Maar voor mensen
met een verminderde afweer, zoals
chemopatiënten of ouderen, kunnen infecties dodelijk zijn. Het grootste
probleem hebben de varkenshouders zelf. Volgens publicaties uit de
sector is inmiddels zo’n
tachtig procent drager
van de MRSA-bacterie.”
De VVD noemt de zorgen
van de huisartsen ‘bangmakerij’ en ‘een apocalyptische mantra’.

䡵 De MRSA-bacterie.

„Onze grootste zorg is
de laconieke houding

van het college en de raad in Reusel-De Mierden. We proberen al
maanden onze zorgen bij de wethouder op de agenda te krijgen.
Er wordt veel beloofd, maar er gebeurt niets. Heel frustrerend. De
focus in de Reuselse politiek ligt
op geurhinder en landschapsbeleving. In verkiezingstijd staat het
gezondheidsaspect voorop, daarna gaat het weer om de veehouderij. Alleen de PvdA stelt kritische
vragen. Van die houding van de
Reuselse politiek ben ik geschrokken. Wij zijn geen actievoerders
maar bezorgde huisartsen.”
Hoe is de situatie in omliggende gemeenten?
„We zitten in een contactgroep
van achttien huisartsen, onder andere uit Bladel, Wintelre en Vessem. Wij ervaren dat de infectiedruk in Reusel-De Mierden veel
hoger is dan bij hen. De omringende gemeenten houden de
deur dicht voor uitbreidingen in
de intensieve veehouderij en
staan open voor onze zorgen. Wij
zien het als een lokaal, Reusels
probleem.”
Geeft u uw patiënten een hand?
„Dat doe ik wel, maar ik begin er
wel over te twijfelen.”

GGD: melding ‘zeer serieus’
vervolg van voorpagina

Daniëlle van Oudheusden, arts
en specialist infectieziekten bij de
GGD Brabant-Zuidoost, zegt dat
de melding van de Reuselse artsen aanleiding is voor nader onderzoek. „We gaan hierover het
gesprek met de huisartsen aan.
Probleem is dat we geen cijfers
hebben over het aantal MRSA-besmettingen, omdat daarvoor geen
landelijke meldingsplicht geldt.
Het is dus heel moeilijk om precies aan te geven waar het probleem zit. Maar wij nemen de
melding heel serieus.”
Ook Jos van de Sande, voormalig
hoofd infectieziektenbestrijding
van de GGD Hart voor Brabant in
Tilburg, onderschrijft de zorgen
van de Reuselse huisartsen. „Het
is terecht dat ze ongerust zijn. Zeker als ik zie om hoeveel
MRSA-gevallen het gaat in deze
huisartsenpraktijken.”
Van de Sande, die nu een landelijk onderzoek leidt naar infectieziektebestrijding, hamert al jaren
op het verband tussen de intensieve veehouderij en de volksgezond-

䊳 Vee-gerelateerde MRSA
komt vooral voor bij mensen die veel contact hebben
met dieren
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heid. Hij vreest dat er een besmettelijker mutatie van MRSA ontstaat. „Op dit moment zie je dat
vee-gerelateerde MRSA vooral
voorkomt bij mensen die veel contact hebben met dieren, bijvoorbeeld varkensboeren. De bacterie
blijft bij hen ook lang in het
lichaam aanwezig.”
De sterke stijging die de Reuselse
artsen signaleren, wordt elders in
de regio niet herkend. De vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant
melden dat het aantal patiënten
dat besmet is met MRSA de laatste jaren stabiel blijft.
Voor besmette patiënten geldt dat
ze worden geïsoleerd op eenpersoonskamers. Verplegend personeel moet zich houden aan een
strikt hygiëne-protocol: voor elk
contact eerst ontsmetting van
handen en gebruik van bescher-
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mende handschoenen, schorten
en mondkapjes.
In de veedichte regio Deurne spreken huisartsen over een gelijkblijvend aantal veehouders met een
MRSA-besmetting. Het Elkerliek
Ziekenhuis in Helmond en Deurne bevestigt dit beeld, aldus een
woordvoerster: „In de laatste twee
maanden van vorig jaar hadden
we te maken met twee besmette
patiënten. Ook in de eerste twee
maanden van dit jaar ging het om
twee patiënten met MRSA.”
De Reuselse CDA-wethouder
Cees van de Ven geeft aan op dit
moment ‘geen concrete handvatten’ te hebben om iets te kunnen
doen met de signalen van de huisartsen. „We hopen dat er uit de
Brabantwet iets komt waar we
concreet iets mee kunnen.” Hij
wil met het urgentieteam, de huisartsen en andere betrokken om
de tafel gaan. Huisarts Sanders
reageert sceptisch. „We proberen
al maanden het onderwerp bij de
wethouder op de agenda te krijgen. Er zijn gesprekken geweest.
Er wordt veel beloofd, maar er gebeurt niets.”
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Aanstaande zondag zijn wij in Helmond open
by T. Werrelmann & C . Townsend
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& Claudia Townsend
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DEN BOSCH – De verdachte in de
zaak over de dood van Nicole van
den Hurk gaat in beroep tegen
zijn verlengde verblijf in de gevangenis. Hij wil terug naar een
tbs-kliniek. Zijn advocaat Job
Knoester meldde dat gisteren.
De 47-jarige tbs’er zit inmiddels
meer dan een jaar in de gevangenis voor de dood en verkrachting
van de vijftienjarige Eindhovense
in 1995. De rechtbank verlengde
donderdag zijn voorarrest opnieuw. Knoester noemde dat gisteren onbegrijpelijk. De verdachte
hoort volgens hem thuis in een
kliniek waar hij verpleegd kan
worden.

Soenil Bahadoer / Chef
Restaurant de Lindehof Nuenen

“Kom zondag naar de kookdem
WWW.ASWAKEUKENS.NL
HELMOND ZUIDDIJK 18, T (0492) 548 186
DORDRECHT / HILVERSUM / UDEN

Februari 28, 2015 10:50 am / Powered by TECNAVIA

