
Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Geachte patiënt,

Een gewrichtsprothese is gevoelig voor infecties. Infecties komen weinig 
voor maar als dit gebeurt kunnen de gevolgen ernstig zijn. Bacteriën 
kunnen via de bloedbaan een infectie van de gewrichtsprothese 
veroorzaken. Soms moet de prothese zelfs verwijderd worden. Een 
behandeling met antibiotica, de zogenaamde antibioticaprofylaxe, zorgt 
ervoor dat er geen infectie kan ontstaan.

Risicosituaties zijn:
1. ingrepen aan uw gebit waarbij sprake is van een infectie;
2. operaties;
3. maag- of darmonderzoek;
4. onderzoek van de blaas;
5. ontstoken wonden, steenpuisten of bloedvergiftiging;
6. andere ontstekingen.

Het is raadzaam om in bovenstaande gevallen uw behandelend arts of 
tandarts zo nodig aan uw heup- of knieprothese te herinneren.

Verder moet u, wanneer u langer dan enkele dagen koorts heeft, uw 
huisarts raadplegen en deze brochure overhandigen.

Bij opname in een ziekenhuis moet u steeds vermelden dat bij u een 
prothese is geplaatst.
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Deze tekst is bedoeld voor uw behandelend arts.

Geachte collega,

Preventie van infecties bij heup- of knieprothese
Bij patiënten met een totale heup- of knieprothese is het mogelijk dat ook 
na een jarenlang ongecompliceerd verloop, een infectie van de prothese 
ontstaat. Er is een grote kans dat deze infectie ontstaat via een bacteriemie. 
Het is dus van belang deze patiënten profylaxe te geven bij bepaalde 
ingrepen.
• Bij “schone” ingrepen bestaat er geen indicatie voor antibioticaprofylaxe 

bij patiënten met een gewrichtsprothese;
• Er is géén indicatie voor routinematige antibioticaprofylaxe zelfs niet als 

dit een theoretisch risico geeft op bacteriëmie.

Preventie bij standaard tandheelkundige ingrepen:
• Het is niet geïndiceerd om antibiotische profylaxe te geven aan patiënten 

met een gewrichtsprothese vóór een mond- of tandheelkundige ingreep 
ter preventie van een hematogene infectie van de gewrichtsprothese;

• Evenmin geldt dat in geval van verminderde immuniteit van de patiënt;
• Het is aan te bevelen om bij de patiënt het belang van een goede 

mondgezondheid te benadrukken en regelmatige tandheelkundige 
controles aan te raden;

• Goede mondhygiëne en regelmatige tandheelkundige controles worden 
aanbevolen. 
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Kortdurende antibiotische profylaxe wordt wel geadviseerd bij het 
ondergaan van de volgende invasieve ingrepen:
• Alle invasieve procedures als de patiënt een verminderde weerstand 

heeft;
• Tandheelkundige ingrepen in geïnfecteerd gebied;
• Cystoscopie als de urinekweek positief is bij een symptomatische 

infectie;
• Endoscopie of endoscopische ingreep in geïnfecteerd gebied;
• Oesofagoscopische ingrepen.

Doseringsadvies antibioticaprofylaxe
Niet overgevoelig voor penicilline:
Augmentin®, twee tabletten van 500/125 mg per os één uur vóór de 
ingreep

Overgevoelig voor penicilline:
Clindamycine 600 mg per os één uur vóór de ingreep

Ikazia Ziekenhuis
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