Centrumlocatie

U bent recent geopereerd waarbij een gewricht is vervangen door een kunstgewricht
(prothese). Ter voorkoming van infectie van dat kunstgewricht is het van belang dat
u onder bepaalde omstandigheden tijdelijk beschermd wordt met een antibioticum.
Tot deze omstandigheden worden gerekend:
1. Tandheelkundige ingrepen waarbij behandeling plaatsvindt in geïnfecteerd
gebied.
2. Cystoscopie (kijkoperatie van de blaas) als de urinekweek positief is
(dus bacteriën bevat).
3. Endoscopie (kijkoperatie maag of darmen) in geval er sprake is van een infectie
in maag of darmen.
4. Oesofagoscopische ingrepen (kijkoperatie van de slokdarm).
Het is raadzaam om in bovenstaande gevallen uw behandelend arts of tandarts er
aan te herinneren dat u een kunstgewricht (prothese) heeft.
Bij een opname in een ziekenhuis moet u steeds vermelden dat u een kunstgewricht (prothese) heeft.
Bij koorts langer dan enkele dagen is het verstandig uw huisarts te raadplegen en
deze kaart te overhandigen.

Preventie van infecties bij heup– of knieprothese

Vragen

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de afdeling
Orthopaedie, telefoonnummer 010 703 33 16.
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Informatie voor uw behandelend arts
Een belangrijke preventieve maatregel voor het voorkomen van een
hematogene infectie van een kunstgewricht is het snel en adequaat
behandelen van een infectie elders in het lichaam.
Extra aandacht is geboden voor bestaande huidinfecties (erysipelas,
unguis incarnatus, diabetisch voetulcus, ulcus cruris) vooral als die
aan dezelfde extremiteit optreedt en vooral als het gaat om een
patiënt met verminderde weerstand, zoals een patiënt met
reumatoïde artritis.
Ook het voorkomen van wonden is van belang: bijvoorbeeld
preventie van ulcus cruris, ingegroeide nagels, infectie van hallux
valgus.
We adviseren alleen antibiotica profylaxe in geval van verhoogd
risico. De indicatie voor kortdurende antibiotische preventie bij het
ondergaan van ingrepen, die een verhoogd risico opleveren voor
bacteriëmie, is beperkt tot de volgende ingrepen:
1. Tandheelkundige ingrepen, alleen indien behandeld wordt in
geïnfecteerd gebied.
2. Cystoscopie als de urinekweek positief is.
3. Endoscopische ingreep in geval van infectie.
4. Oesofagoscopische ingrepen.
De combinatie van amoxicilline en clavulaanzuur (Augmentin®,
2 tabletten van 500/125 mg per os 1 uur voor de ingreep) is een
goede eerste keuze. Het is effectief tegen staphylococcus aureus, veel
anaëroben en een deel van de gram-negatieve micro-organismen.
Bij beta-lactam allergie zou Clindamycine gegeven kunnen worden
(600 mg per os 1 uur voor de ingreep).
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