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Infectiepreventie Staphylococcus aureus 
(Voor uw operatie) 

 

 
Binnenkort krijgt u een heup-, knie- of 

schouderprothese. Deze ingreep verloopt 

in verreweg de meeste gevallen zonder 

problemen. Het is belangrijk dat de kans 

op een infectie van uw operatiewond 

minimaal is. Wanneer u een infectie krijgt 

kan dit leiden tot allerlei klachten met 

uiteindelijk loslating van de prothese. Een 

enkele keer is een tijdelijke verwijdering 

van het gewricht noodzakelijk. 

 

Bacterie 

De bacterie Staphylococcus aureus is een 

van de meest voorkomende verwekkers 

van infecties in het ziekenhuis. Deze 

bacterie komt bij een groot deel (20-50%) 

van de gezonde mensen voor op de huid 

en de slijmvliezen van de neus. Patiënten 

die geopereerd worden en drager zijn van 

deze bacterie hebben een verhoogde 

kans op het krijgen van een infectie. 

 

Voorkomen  

Uit studies blijkt dat het verstandig is om 

elke patiënt vóór hun ziekenhuisopname te 

behandelen en te beschermen tegen een 

infectie. Helaas is een infectie nooit 

helemaal te voorkomen. De bacterie kunt 

u bestrijden met een zalf voor uw neus en 

een shampoo voor uw huid en haar. Deze 

kunt u, met het recept dat u van de 

orthopedieconsulent heeft gekregen, bij 

uw apotheek afhalen.  

 

Wij raden u aan om vier dagen voor uw 

geplande operatie de zalf en shampoo te 

gaan gebruiken.  

 

 

 

U gebruikt de producten vier dagen lang 

als volgt: 

- Gebruik de zalf driemaal per dag. Per 

       neusgat masseert u de zalf ter grootte     

       van een erwt in. 

- Met de shampoo wast u elke dag u 

haar en uw hele huid, zoals u dat met 

een douchecrème zou doen. Laat de 

zeep even intrekken voor u het 

afspoelt. Doe bij het douchen voor de 

zekerheid uw sieraden af. 

 

Breng op de dag van uw opname nog een 

keer de zalf in beide neusgaten aan. 

 

Maatregelen in het ziekenhuis 

Andere maatregelen die we nemen zijn 

speciale luchtbehandeling en desinfectie 

van het operatiegebied in de 

operatiekamer. Voor en na de operatie 

krijgt u ook antibiotica toegediend om het 

risico op een infectie te verkleinen.  
 

Tot slot  

Voor meer informatie over het ziekenhuis 

kunt u terecht op onze internetsite 

www.ghz.nl. Ook kunt u dagelijks bellen 

naar het algemene informatienummer: 

(0182) 50 50 50. 
 

Als u na het lezen van deze folder nog 

vragen heeft over deze behandeling of 

over u operatie dan kunt u dagelijks van 

9.00 tot 16.00 uur de afdeling 

Infectiepreventie bellen via 

telefoonnummer: (0182) 50 50 50.  
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