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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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Inleiding
U bent opgenomen op de verpleegafdeling Orthopedie omdat u mogelijk 
een infectie heeft van uw gewrichtsprothese. In deze folder vindt u 
informatie over uw opname en de behandeling van de infectie. Heeft u na 
het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan de 
behandelend arts of verpleegkundige.

U bent opgenomen op afdeling 5A Orthopedie. Deze afdeling is bereikbaar 
op telefoonnummer:
     T 010-2975251

U heeft een opnamegesprek met de verpleegkundige van de afdeling. Zij 
noteert gegevens die van belang zijn voor uw behandeling in het 
ziekenhuis.

Als u een infectie heeft, ligt u vrij lang in het ziekenhuis. Gemiddeld duurt 
het 6 weken voor u weer naar huis mag.

Wat neemt uw familie voor u mee naar het ziekenhuis?
• Nachtkleding;
• Toiletartikelen;
• Gemakkelijke ruimzittende kleding;
• Boeken, tijdschriften, tablet om u te vermaken.
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Wat is een infectie?
Een infectie is een ontsteking van een (operatie)wond. Deze ontsteking 
wordt veroorzaakt door bacteriën. Van een infectie kunt u erg ziek 
worden en hoge koorts krijgen. Daarom is het belangrijk om de infectie snel 
te behandelen. Als u een infectie bij een prothese heeft, kan de prothese 
gaan loslaten.
 
Er zijn twee soorten infecties, een vroege infectie en een late infectie:
• Vroege infectie
Een vroege infectie ontstaat snel na de operatie. Een vroege infectie kan je 
herkennen aan: plaatselijke roodheid, zwelling, pijn en soms ook koorts. Ook 
kan de operatiewond (opnieuw) wondvocht of pus lekken.
• Late infectie
Een late infectie merk je soms pas maanden of jaren na de operatie. Een 
late infectie kan je voornamelijk herkennen aan pijn op de plek van de 
prothese en rond de prothese. Deze pijn is er vooral bij het in beweging 
komen en lopen.

Oorzaak
Toen de prothese bij u werd ingebracht, zijn er maatregelen genomen om 
de kans op besmetting met bacteriën kleiner te maken. Dit is gedaan door 
onder andere het operatiegebied te desinfecteren en door steriel (schoon) 
te werken. Ook heeft u antibiotica gekregen voor de operatie. Toch kan het 
soms gebeuren dat er een infectie optreedt. Deze infectie kan ontstaan op 
een andere plek in het lichaam. Via de bloedbaan kan deze infectie dan naar 
de prothese gebracht worden, waardoor het gewricht ontstoken raakt. Dit 
noemen we ook wel bloedvergiftiging. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een 
urineweginfectie, een ontstoken kies of een longontsteking.
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Onderzoek
Aan de hand van uw klachten (zoals pijn en roodheid van de wond en 
koorts) kunnen we vaststellen dat u een infectie heeft. Daarnaast nemen we 
ook bloed af en wordt er eventueel een punctie verricht of een wondkweek 
gedaan. Deze worden in het laboratorium onderzocht.

Behandeling
De behandeling van de infectie bestaat uit het toedienen van antibiotica. 
Ook wordt de wond operatief gespoeld en wordt er antibiotica 
(gentamycinekralen of -sponsjes) in de wond aangebracht. Als de infectie 
heel ernstig is, moet de prothese worden verwijderd.

Antibiotica
De antibiotica worden via een infuus of in tabletvorm aan u toegediend. Of 
u een infuus of tabletten krijgt, hangt af van het soort antibioticum dat u 
krijgt. Uit het laboratoriumonderzoek blijkt welke ziekteverwekker u heeft. 
Daar wordt de antibiotica op uitgekozen, zodat deze goed op 
de ziekteverwekker in kan werken.

Sommige patienten krijgen bijwerkingen van de antibiotica; bijvoorbeeld 
een verminderde eetlust, smaakverandering, misselijkheid, diarree.

Verwijderen prothese
Als de prothese verwijderd moet worden, krijgt u soms een tijdelijke 
prothese. De tijdelijke prothese bevat vaak antibiotica die geleidelijk en 
gedurende langere tijd in het infectiegebied worden afgegeven. U kunt deze 
prothese niet belasten.

In een knie kan meestal een tijdelijke prothese worden geplaatst, in een 
heup gebeurt dit minder vaak. Als de heupkop wordt verwijderd maar niet 
wordt vervangen door een (tijdelijke) prothese, heet dit ook wel een 
‘girdlestone’. Dit is meestal een tijdelijke situatie waarin uw been iets korter 
is. U kunt dan wel lopen, maar met behulp van krukken.
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Controle
Elke week wordt er bloed geprikt om te zien of de infectiewaarden in het 
bloed dalen. Dit is een teken dat de behandeling aanslaat. Ook wordt 
dagelijks uw temperatuur gemeten.

Ontslag
Wanneer u 6 weken antibiotica heeft gehad, volgt een rustperiode. Het 
direct terugplaatsen van de prothese is een te groot risico, omdat er kans is 
op direct een nieuwe infectie.
Als uw thuissituatie het toelaat, brengt u deze rustperiode thuis door. Als 
dit thuis niet mogelijk is, verblijft u tijdelijk op een revalidatie-afdeling.

Vervolg
Na 3 maanden komt u terug op de polikliniek voor controle. Dan wordt er 
bloed geprikt om te zien of uw infectiewaarden normaal zijn. De orthopeed 
bespreekt met u wanneer de operatie wordt gepland voor het opnieuw 
plaatsen van een prothese.
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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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