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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
Binnenkort wordt er bij u een prothese geplaatst. Deze ingreep verloopt in 
verreweg de meeste gevallen zonder problemen. Het is belangrijk dat de 
kans op een infectie van uw operatiewond minimaal is. Daarom neemt u 
thuis, voorafgaand aan deze ingreep, voorzorgsmaatregelen om de kans te 
verkleinen op een infectie door de Staphylococcus aureus bacterie.

Wondinfectie
De huid beschermt het lichaam tegen allerlei gevaren van buitenaf. Zo 
houdt de huid bacteriën, schimmels en virussen tegen. Wanneer u een 
(operatie)wond heeft, is deze beschermlaag stuk. De micro-organismen 
kunnen dan uw lichaam binnendringen. Vervolgens kunnen enkele soorten 
huidbacteriën wondinfecties veroorzaken. Staphylococcus aureus bacterie 
is één van de belangrijkste veroorzakers van een infectie na een operatie. 
Ongeveer 30-40% van de Nederlandse bevolking is “drager” van deze 
bacterie. De Staphylococcus aureus bacterie zit vooral op de huid en in de 
neus. Het dragerschap leidt zelden tot ernstige infecties. De kans op een 
infectie is klein maar de gevolgen kunnen groot zijn. U kunt een langdurige 
antibioticakuur nodig hebben, meerdere operaties kunnen noodzakelijk zijn 
en zelfs mogelijk verwijdering van de prothese.

Preventie van wondinfectie
Uit eerdere studies blijkt dat het verstandig is om elke patiënt voor hun 
ziekenhuisopname te behandelen en te beschermen voor eventuele 
infecties. Helaas is dit nooit helemaal te voorkomen. De bovengenoemde 
bacterie kunt u bestrijden met een zalf voor uw neus. U kunt met het recept, 
dat u op de polikliniek heeft gekregen, een kleine tube neuszalf (Mupirocine 
neuszalf) bij uw apotheek afhalen.
Let op! Het kan zijn dat dit middel niet op voorraad is bij de apotheek en dat 
het besteld moet worden. Lever daarom het recept tijdig in.
Lees de bijsluiter van het product goed door, deze bevat belangrijke 
informatie. Bewaar de producten op kamertemperatuur (dus NIET in de 
koelkast).
Wij raden u aan om vijf dagen voor uw geplande operatie de neuszalf te 
gaan gebruiken.



3

Schema van toedienen
Vijf dagen voor de operatie:
Breng driemaal daags de neuszalf aan.

Dag van de opname:
Breng ’s morgens de neuszalf aan.
Wordt uw operatie onverhoopt uitgesteld? Start dan vijf dagen voor de 
nieuwe operatiedatum nogmaals met de behandeling. Kan uw operatie 
alsnog plaatsvinden binnen vijf dagen van de oorspronkelijke 
operatiedatum? Ga dan gewoon door met het bovenstaande schema tot 
aan de nieuwe operatiedatum.

Gebruik van de neuszalf
Gebruik de neuszalf driemaal per dag. De neuszalf brengt u als volgt aan:
• Snuit de neus voordat u de neuszalf aanbrengt;
• Breng een klein beetje zalf ter grootte van een luciferkop aan op uw pink;
• Breng de zalf aan in het voorste deel van uw neusgaten. Was steeds uw 

handen na het aanbrengen van de zalf in de neus;
• Knijp de neusvleugels dicht en masseer deze zodat de neuszalf zich 

goed kan verspreiden;
• Verwijder zo nodig met een zakdoek de overtollige zalf;
• U blijft de neuszalf gebruiken tot op de operatiedag.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met 
de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie.
Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur bereikbaar.
T 010-2975588
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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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