Drager van een neusbacterie?
Voorkomen infectie door staphylococcus aureus
Binnenkort wordt u geopereerd. Bij deze operatie wordt een endoprothese of ander kunstmateriaal
geplaatst. Een endoprothese is een kunstprothese om een lichaamsdeel (bijv. heupgewricht of kniegewricht)
binnen in het lichaam te vervangen.
Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die neusdrager zijn van de bacterie Staphylococcus aureus een
verhoogde kans hebben op het ontstaan van een wondinfectie na een operatie. U bent een ‘neusdrager’ als
u een bepaalde bacteriesoort, de Staphylococcus aureus, in uw neus heeft.
Opsporing bacterie
Staphylococcus aureus is een bacterie die bij ongeveer 30 procent van de bevolking voorkomt op de huid en
in de neus. Meestal veroorzaakt deze bacterie geen problemen. Soms kan de bacterie een wondinfectie
veroorzaken na een operatie. Wanneer blijkt dat u drager bent van de bacterie Staphylococcus aureus,
wordt u behandeld met antibioticazalf en desinfecterende zeeplotion.
Het is daarom van belang om vroegtijdig vast te stellen of u de bacterie in uw neus heeft, zodat de
behandeling van de bacterie Staphylococcus aureus gestart kan worden vóór de operatie.
Om vast te stellen of u neusdrager bent van deze bacterie dient 14 dagen voorafgaand aan de operatie een
neuskweek afgenomen te worden.
Bij het polikliniekbezoek krijgt u een afnamesetje mee om thuis zelf een neuskweek af te nemen. Het
afnamesetje bevat:
 de materialen die nodig zijn voor de kweekafname (kweekstaafje)
 een instructie hoe de neuskweek afgenomen moet worden
 een aanvraagformulier voor het laboratorium
 een sticker met uw gegevens (naam en geboortedatum)
 een retourenvelop.
Wanneer u de kweek thuis hebt afgenomen, kunt u het kweekstaafje samen met het aanvraagformulier
voor het laboratorium en de sticker met uw gegevens in de retourenvelop uiterlijk 14 dagen
voorafgaande aan de operatie afgeven bij een van de volgende afdelingen:
 Laboratorium Medische microbiologie (routenummer 2.27);
 Priklab (routenummer S.34);
 Poli orthopedie (routenummer 0.54).
De kweekuitslag is na ongeveer 3 werkdagen bekend. Van het secretariaat van de poli orthopedie krijgt u
telefonisch bericht als blijkt dat u de bacterie bij u draagt en behandeling noodzakelijk is. De medicatie kan
vervolgens afgehaald worden bij de Apotheek Laurentius kwartier in het Laurentius ziekenhuis
(routenummer 0.53). Hieraan zijn geen kosten verbonden. Indien u uw recept bij uw openbare apotheek
inlevert zijn hier helaas wel kosten aan verbonden.
Behandeling
Indien blijkt dat u drager bent van de bacterie Staphylococcus aureus, start u één dag voor de operatie met
de behandeling door middel van antibioticazalf en desinfecterende zeeplotion.
De neuszalf (Bactroban®) brengt u tweemaal daags aan in de neus. Met de desinfecterende zeeplotion

(Hibiscrub®) doucht u zich dagelijks. De behandeling duurt in totaal 5 dagen.
De behandeling start dus al thuis en wordt voortgezet tijdens uw opname. Het is belangrijk dat u de
medicatie meeneemt naar het ziekenhuis als u wordt opgenomen.
Nog vragen?
Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder dan kunt u terecht bij het secretariaat van de poli
orthopedie. Het telefoonnummer van de poli orthopedie is (0475) 38 28 37.
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