Antibiotica bij een
gewrichtsprothese

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
De orthopeed heeft bij u een gewricht (deels) vervangen door een
gewrichtsprothese. In sommige situaties moet u antibiotica
gebruiken om de kans op infectie van de prothese te verminderen.
In deze folder leest u hier meer over.

Antibiotica-profylaxe
Als u antibiotica gaat gebruiken ter voorkoming van een infectie
noemen we dit antibiotica-profylaxe.
Mensen met een gewrichtsprothese lopen het risico dat de prothese,
ook in de jaren na de operatie, kan ontsteken (infectie) doordat
bacteriën via de bloedbaan op de prothese terechtkomen.
Een infectie van een prothese kan zeer nare gevolgen hebben.
Soms moet de prothese zelfs verwijderd worden.
Als u een infectie ergens in uw lichaam heeft of als u vermoedt dat u
een ontsteking krijgt, dan raden wij u aan om zo snel mogelijk naar
uw huisarts te gaan. Als uw huisarts niet aanwezig is, gaat u naar
een vervanger. Het kan nodig zijn om snel met antibiotica te starten
om deze infectie te behandelen. Zo kan het risico van infectie via de
bloedbaan van de prothese vaak voorkomen worden.
Ook als u geen ontstekingen heeft, is het soms nodig om bij
sommige behandelingen vooraf antibiotica te slikken om het risico
op infectie van de prothese te verminderen. Lang niet altijd is dat
nodig. Vraag dat aan uw behandelend huisarts of tandarts.
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Wanneer is antibiotica ook nodig?
U heeft vooraf antibiotica nodig bij:
 Alle operaties en diagnostische behandelingen als u een
verminderde weerstand heeft.
 Behandelingen bij de tandarts als u een infectie in uw mond
heeft.
 Cystoscopie (kijkonderzoek in de blaas) als u een
urineweginfectie heeft.
 Endoscopie of endoscopische ingreep als er een infectie in het
gebied aanwezig is, waar de ingreep plaatsvindt.
U vertelt tegen de arts of hulpverlener die u gaat behandelen dat u
een gewrichtsprothese heeft. Als uw behandeling op een later
moment plaatsvindt, krijgt u een recept voor antibiotica mee. De
antibiotica haalt u bij uw apotheek. U neemt de antibiotica één uur
voor de behandeling in.
Als u met spoed moet worden behandeld, regelt uw hulpverlener
dat u direct antibiotica krijgt.

Wanneer is geen antibiotica nodig?
Als u een behandeling moet ondergaan waarbij er geen sprake is
van een ontsteking, dan is antibiotica vooraf niet nodig. Ook al is er
een kans op bijvoorbeeld een wondinfectie na de behandeling, dan
nog is er vooraf geen antibiotica nodig.
Als u naar de tandarts of mondhygiënist gaat voor behandeling
waarbij geen infectie in uw mond aanwezig is, is antibiotica vooraf
ook niet nodig. Ook niet als u een verminderde weerstand heeft.
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Hoe lang geldt deze voorzorg?
De adviezen die in de folder zijn beschreven gelden levenslang.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
tijdens kantooruren naar de polikliniek Orthopedie, tel. (078)
652 32 70.
Als uw hulpverlener vragen heeft over het voorschrijven van
antibiotica, dan kan hij/zij uiteraard ook bellen met de polikliniek
Orthopedie. In spoedgevallen buiten kantooruren, is ook altijd een
orthopeed bereikbaar voor overleg.
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