Opname in het buitenland
Informatie over de MRSA-bacterie
L aat u zich onderzoeken of behandelen in het buitenland? Dan is
het goed om deze folder te lezen. Wij vinden het belangrijk om u
goed te informeren. Een onderzoek of behandeling in een buitenlands
ziekenhuis levert meestal geen problemen op. Gaat u later naar een
Nederlands ziekenhuis, dan kunt u te maken krijgen met maatregelen
om besmetting met de MRSA-bacterie te voorkomen. 

Wat is MRSA?
MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Het is een ziekenhuisbacterie die ongevoelig
is voor vrijwel alle geneesmiddelen. Hij komt veel vaker voor in het buitenland dan in Nederland. De bacterie
maakt gezonde mensen niet ziek, maar mensen met verminderde weerstand kunnen er wel ziek van
worden. Daarom nemen Nederlandse ziekenhuizen maatregelen om verspreiding tegen te gaan.

Hoe vindt besmetting plaats?
 esmetting vindt bijna altijd plaats via huidcontact. Dit contact moet dan ook nog betrekkelijk intensief zijn.
B
Een hand geven levert bijvoorbeeld nauwelijks besmetting op. Daarbij komt dat een besmetting niet altijd
leidt tot een infectie. Gezonde mensen merken zelfs niets van een besmetting. Zij raken de bacterie in korte
tijd vanzelf weer kwijt.

Wat zijn de maatregelen in Nederland?
Ziekenhuis, polikliniek en zelfstandig behandelcentrum
Wordt u opgenomen of onderzocht in een Nederlands ziekenhuis? Dan vraagt men of u het afgelopen jaar
in een buitenlands ziekenhuis bent behandeld. Als dat zo is, dan krijgt u in het ziekenhuis een onderzoek.
Binnen drie tot vier dagen weet u of u drager bent van de MRSA-bacterie. Tot de uitslag bekend is, wordt u
op een eenpersoonskamer verpleegd en mag u de kamer niet verlaten zonder toestemming van de verpleging.
Als blijkt dat u de bacterie niet (meer) bij u draagt, dan hoeft u niet meer apart verpleegd te worden.

Verpleeghuis, revalidatiecentrum en dialysecentrum
In Nederlandse verpleeghuizen, revalidatiecentra en dialysecentra kan het beleid voor het voorkomen van
MRSA-besmetting verschillen. Sommige instellingen nemen u niet op als u in een buitenlands ziekenhuis
hebt gelegen. Andere instellingen nemen geen maatregelen.

Wat is ons advies aan PZP-verzekerden?
• Verwacht u dat u binnen twaalf maanden na ontslag uit een buitenlands ziekenhuis behandeld moet
worden in een Nederlands ziekenhuis of polikliniek? Vraag van tevoren bij uw Nederlandse arts naar de
onderzoeken die nodig zijn.
• Verwacht u dat u binnen twaalf maanden na ontslag uit een buitenlands ziekenhuis wordt opgenomen
in een Nederlands verpleeghuis, revalidatiecentrum of dialysecentrum? Vraag vooraf bij de instelling naar
het MRSA-beleid.
• U hoeft niets te doen als u de eerste twaalf maanden na uw behandeling in een buitenlands ziekenhuis
geen behandelingen in Nederland verwacht.
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Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt het Accountteam PZP bereiken via:
0800 023 12 90 (maandag t/m vrijdag 8.00–21.00 uur, zaterdag 10.00–14.00 uur)
info@pzp.nl
PZP Helpline: +31 13 594 94 00 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar)

