Voorkomen van een
wondinfectie na een
operatie
Focuskliniek
Orthopedie

Focuskliniek Orthopedie
Laat u bewegen

Binnenkort wordt er bij u een prothese geplaatst. Als ziekenhuis
doen we er alles aan om te zorgen dat de operatie en uw
genezing optimaal verlopen. Voorafgaand aan deze ingreep
zullen we daarom onderzoeken of u drager bent van de
Staphylococcus aureus bacterie (stafylokok). Is dat het geval?
Dan neemt u thuis enkele voorzorgsmaatregelen om de kans te
verkleinen op een wondinfectie door deze bacterie.

Wondinfectie
Normaal gesproken beschermt de huid het lichaam tegen allerlei gevaren
van buitenaf. Zo houdt de huid bacteriën, schimmels en virussen tegen.
Wanneer u een operatiewond heeft, is deze beschermlaag stuk. De microorganismen kunnen dan uw lichaam binnendringen. Enkele soorten
huidbacteriën kunnen vervolgens wondinfecties veroorzaken. Dat geldt ook
voor de Staphylococcus aureus bacterie.
Een infectie van de operatiewond is een complicatie die zich na elke
operatie kan voordoen. De kans hierop is klein: het komt bij 1 tot 1,5 keer
van de 100 operaties voor. Van deze wondinfecties wordt ongeveer 3 van
de 10 infecties veroorzaakt door een Staphylococcus aureus bacterie.
Ongeveer 3 á 4 op de 10 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. Met enkele
voorzorgsmaatregelen kunt u het risico op wondinfecties verder
verminderen.

Onderzoek
Het beleid van HMC is om bij alle patiënten die een prothese krijgen, te
onderzoeken of zij de Staphylococcus aureus bacterie in hun neus hebben.
Dit onderzoek vindt enkele weken voorafgaand aan de operatie plaats.

Uw specialist zal dan met een wattenstokje een klein beetje
neusslijm wegvegen uit de punt van de neus. Dit neusslijm zullen we
vervolgens kweken. Het onderzoek is volkomen pijnloos.
Blijkt uit de kweekuitslag dat u de bacterie bij u draagt? Dan krijgt u
voorafgaand aan de operatie medicijnen die de bacterie doden. Als u
géén drager bent van de bacterie, dan krijgt u deze medicijnen niet. De
hiernavolgende informatie is dan niet van toepassing op u.

Preventie van wondinfectie
Bent u drager van de Staphylococcus aureus bacterie? Dan kan uw
operatie gewoon doorgaan. Wanneer u voorafgaand aan de operatie de
huid en neusholte desinfecteert, worden de aanwezige micro-organismen
gedood. Voor een optimale desinfectie moet u de behandeling een paar
dagen voor de operatie starten en hiermee doorgaan tot aan de operatie.
Voorafgaand aan de operatie krijgt u een recept voor een neuszalf en een
ontsmettende zeep. Beide medicijnen worden geleverd met een bijsluiter.
Wij adviseren u deze door te lezen alvorens u met de behandeling begint.
Let op! Het kan zijn dat de neuszalf niet op voorraad is bij de apotheek.
Lever het recept dus tijdig in!
Test een klein beetje van de desinfecterende zeep op de binnenkant van
de arm, ter hoogte van de elleboogplooi. Blijkt u overgevoelig voor de
zeep? Gebruik de zeep dan niet. Neem contact op met de polikliniek van de
Focuskliniek Orthopedie voor verdere instructies. Bewaar de producten op
kamertemperatuur (dus NIET in de koelkast).
Vijf dagen voor de operatie begint u met de voorbereiding. U volgt dan het
onderstaande schema.

Schema van toedienen
Vijf dagen voor de operatie:
• Begin met het tweemaal daags aanbrengen van de neuszalf.
• Begin eenmaal daags te douchen met de desinfecterende zeep.
Dag van de operatie:
• Breng ’s morgens de neuszalf aan.
• Douch met de desinfecterende zeep.
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
De neuszalf brengt u op de volgende manier aan:
• Snuit de neus voordat u de neuszalf aanbrengt.
• Breng een kleine hoeveelheid zalf aan op een wattenstaafje: een
“streepje” van ongeveer 1 cm lengte. Voor elk neusgat gebruikt u een
nieuw wattenstaafje.
• Breng de zalf niet te diep aan in beide neusgaten.
• Knijp de neusvleugels dicht en masseer deze zodat de neuszalf zich goed
kan verspreiden.
• Verwijder zo nodig met een zakdoek de overtollige zalf.
• Was uw handen na het inbrengen van de zalf in de neus.
• U blijft de neuszalf gebruiken tot op de operatiedag.

Gebruik van de desinfecterende zeep
• Verwijder voor het aanbrengen van de Hibiscrub uw make-up, nagellak en
juwelen. Zorg dat uw nagels geknipt zijn.
• De desinfecterende zeep kunt u het beste onder de douche gebruiken.

• Gebruik de Hibiscrub niet in combinatie met andere middelen om de
huid schoon te maken, zoals bijvoorbeeld (vloeibare) zeep of zouten. Dit
kan de ontsmettende werking verminderen. Gebruik de Hibiscrub dus in
plaats van reguliere zeep.
• Was eerst uw gezicht met de Hibiscrub. Doe dit met een schoon
washandje. Vermijd contact met de ogen. Besteed bijzondere aandacht
aan neus en oren.
• Was uw bovenlichaam met de Hibiscrub. Besteed hierbij voldoende
aandacht aan de oksels, borstplooien en navel.
• Was de benen en voeten met de Hibiscrub. Besteed extra aandacht aan
de huid tussen tenen en voetzolen.
• Was de geslachtsdelen en de bilnaad met de Hibiscrub.
• U wast op dag 1 en dag 5 ook de haren met de Hibiscrub. U mag daarna
wel nog een shampoo gebruiken. Anders worden uw haren erg droog.
• Let op dat de zeep niet in de ogen komt. In dat geval moet u uw ogen
grondig met water uitspoelen, omdat de zeep anders irritatie kan
veroorzaken.
• Spoel na het aanbrengen van de zeep zorgvuldig uw hele lichaam en haar
af. Droog u van boven naar beneden af met een schone handdoek en doe
schoon ondergoed aan.
• U mag uw gezicht blijven scheren en gebruikmaken van scheerzeep.
• De Hibiscrub blijft u gebruiken tot op de operatiedag.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met
de verpleegkundig specialist tijdens het telefonisch spreekuur.
Dit spreekuur is van maandag t/m vrijdag van 11.30 - 12.00 uur via
telefoonnummer 088 979 58 60.
Bij klachten en/of vragen buiten het telefonisch spreekuur, kunt u contact
opnemen met de Focuskliniek Orthopedie via telefoonnummer:
088 979 80 81.

Heeft u na de operatie last van roodheid, pijn of zwelling van de
operatiewond of andere klachten? Dan is er mogelijk - ondanks alle
voorzorgsmaatregelen - toch een wondinfectie opgetreden. Neem in dit
geval meteen contact op met de Spoedeisende Hulp van HMC Bronovo via
telefoonnummer 088 979 44 45.
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