Antibiotica uit voorzorg

Voor patiënten met een knie-, heup-, schouder-,
elleboog-, pols- en/of enkelprothese
U heeft een grote gewrichtsprothese gekregen. Het is mogelijk dat uw prothese geïnfecteerd
kan raken, ook jaren later nog. Daarom is het belangrijk dat u bij bepaalde behandelingen en
ziekten uit voorzorg antibiotica inneemt. In deze folder vindt u informatie hierover.

Wanneer heeft u antibiotica nodig?
Het is belangrijk dat u bij bepaalde behandelingen van tevoren antibiotica inneemt. Ook bij
bepaalde ziektes geldt deze regel. Voorbeelden zijn:
• het openmaken van een zweer
• ingreep van maagdarmkanaal of urinewegen
• een ingegroeide teennagel, steenpuist of wondroos
• als u verminderde weerstand heeft, door bepaalde ziektes of gebruik van medicijnen

Wat moet u doen?
Is bovenstaande bij u van toepassing? Neemt u dan direct contact op met de huisarts, specialist
of andere zorgverlener die u behandelt. U meldt dat u een gewrichtsprothese heeft en uit voorzorg
voor de ziekte of behandeling mogelijk antibiotica nodig heeft.

Klein kaartje voor uw zorgverlener
U krijgt van ons een klein kaartje mee. Dit heeft u altijd bij u, bijvoorbeeld in uw portemonnee of bij
uw afsprakenkaart. Op dit kaartje staat voor uw zorgverlener uitleg waar hij/zij de informatie over
de antibiotica vindt. Overhandig dit kaartje aan uw huisarts, specialist of andere zorgverlener.

Welke Antibiotica?
Uw zorgverlener kan kijken op de website van Noordwest Ziekenhuisgroep: orthopedie.nwz.nl >
verwijzer of en zo ja welke antibiotica u nodig heeft.

Uw vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek orthopedie van Noordwest
Ziekenhuisgroep op werkdagen van 08:30 tot 16:30 uur:
- locatie Alkmaar, telefoon 072 - 548 2500
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Kijk ook voor meer informatie op orthopedie.nwz.nl > verwijzer
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- locatie Den Helder, telefoon 0223 – 69 6523
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