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Antibiotica thuis

Bij het Maasstad Ziekenhuis kunt u een antibioticabehandeling per
infuus thuis krijgen. Op deze manier kunt u de behandeling in uw
vertrouwde omgeving voortzetten en het verkort uw verblijf in het
ziekenhuis. Voor deze thuisbehandeling werken wij nauw samen met
thuiszorgorganisaties Aafje, Careyn en Laurens.
Uw antibioticabehandeling start altijd in het ziekenhuis, maar kan als u
hiervoor in aanmerking komt thuis voortgezet worden. In het Maasstad
Ziekenhuis is een gespecialiseerd antibioticateam opgericht, het
OPAT team, om u hierin te begeleiden. Het OPAT team schakelt het
specialistische thuiszorgteam in om de antibiotica via het infuus bij u
thuis toe te dienen. Het OPAT team staat gedurende de behandeling
nauw in contact met de thuiszorg. Het OPAT team uit het ziekenhuis blijft
eindverantwoordelijk voor uw behandeling en is altijd op de hoogte van
uw situatie.
Hoe gaat het in zijn werk?
Stap 1: Diagnose
U heeft een infectie waarvoor u antibiotica via het infuus krijgt. Uw
behandeling met antibiotica via een infuus start in het ziekenhuis. Uw
behandelend arts bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden om de zorg
thuis voort te kunnen zetten. Zo ja, dan volgt een informatiegesprek.
Stap 2: Informatiegesprek
In een gesprek met u, uw behandelend arts en het OPAT team
bespreken wij de mogelijkheden voor het krijgen van antibiotica thuis.
Vervolgens wordt er samen een keuze gemaakt om de behandeling wel
of niet thuis voort te zetten
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Stap 3: Voorbereiding
Ter voorbereiding op uw thuisbehandeling krijgt u een infuus in uw
arm of hals. Dit infuus wordt in het ziekenhuis geplaatst en is veilig
om langere tijd gebruikt te worden. Via dit infuus kan de thuiszorg uw
antibioticum inbrengen. Het OPAT team schakelt Bureau Nazorg van het
ziekenhuis in om het proces op te starten.
Bureau Nazorg neemt contact met de thuiszorgorganisatie in uw
woonomgeving. Zij controleren uw verblijfsadres en kijken of u al
thuiszorg ontvangt. Indien u bij meerdere thuiszorgorganisaties bent
aangesloten, is het belangrijk dat zij van elkaars werkzaamheden op de
hoogte zijn.
Ook worden alle medicijnen en benodigde middelen voor het toedienen
van het antibioticum bij u thuis bezorgd.
Stap 4: Ontslaggesprek
Tijdens het ontslaggesprek ontvangt u uitgebreide informatie en
instructies van de verpleegkundig specialist uit het OPAT team over uw
behandeling thuis. Ook krijgt u een belkaartje met contactgegevens
mee naar huis.
Stap 5: Antibiotica thuis
De antibiotica wordt bij u thuis gegeven door de thuiszorgorganisatie.
Dit gebeurt via een pomp die wordt aangesloten op uw infuus. Met
deze pomp bent u mobiel en kunt u vrijwel alle dagelijkse activiteiten
uitvoeren. Dagelijks bezoekt een gespecialiseerd verpleegkundige van
de thuiszorg u om de medicatie toe te dienen. Ook kijken zij tijdens hun
bezoek of alles nog goed gaat met u. Eén keer per week verzorgen zij
de plaats op uw arm of hals waar het infuus is ingebracht. Afhankelijk van
uw situatie kan het nodig zijn tussentijds bloedwaardes te controleren.
Hiervoor neemt het prikteam van het Maasstad Ziekenhuis bij u thuis
bloed af.
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Stap 6 – Einde behandeling
Aan het einde van de antibioticabehandeling heeft u een eindgesprek
met de verpleegkundig specialist van het OPAT team. Dit gesprek vindt
plaats in het ziekenhuis.
Veelgestelde vragen
Wanneer neem ik contact op met de thuiszorg?
Problemen zijn zeldzaam, maar kunnen ontstaan, of u nu thuis of in het
ziekenhuis bent. Aarzel niet om contact op te nemen met de thuiszorg
als u zich zorgen maakt.
Neem direct contact op met de specialistische thuiszorg in de volgende
situaties:
−− Bij pijn aan de arm of schouder, zwelling en roodheid;
−− Bij kortademigheid, pijn bij het hoesten ter hoogte van de borstkas
of bewustzijnsverlies;
−− Bij koorts (een temperatuur van 38,0 C of hoger);
−− Bij roodheid, zwelling, pijn, warmte en/of vocht (pus) rondom de
ingang van uw infuus;
−− Bij pijn tijdens het toedienen van de medicijnen;
−− Bij huiduitslag;
−− Bij ernstige diarree;
−− Bij zwelling van het gezicht, keel of lippen;
−− De infuuslijn lekt of lijkt geblokkeerd;
−− Het afsluitdopje van het infuus laat los.
Hoe lang duurt de infuustherapie?
De duur van de behandeling is voor elke patiënt verschillend. Dit hangt
namelijk af van de oorzaak en ernst van de infectie. U kunt hierover meer
uitleg vragen aan uw behandelend arts.
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Hoeveel kost de infuustherapie thuis?
Met uitzondering van het eigen risico heeft u geen kosten aan deze
therapie.
Overige vragen en contact
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het OPAT team. Zij zijn
te bereiken via de polikliniek Infectieziekten via (010) 291 37 50.
Op maandag, woensdag en donderdag van 09.00-17.00 uur.
Op vrijdag van 09.00-14.00 uur.
Ontvangt u al antibiotica thuis?
Bij noodgevallen belt u 112.
Voor dringende vragen belt u uw verpleegkundige van de thuiszorg.
−− Aafje		
06 – 10 67 21 98
−− Careyn		
06 – 82 49 50 50
−− Laurens		
06 – 19 26 64 16
Voor niet dringende vragen belt u het OPAT team op (010) 291 37 50.
Of download de BeterDichtbij app om op een veilige manier berichten
te versturen naar het OPAT team. Wij streven ernaar om uw bericht
binnen twee werkdagen te beantwoorden. Kijk voor meer informatie op:
www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij
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Notities
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
3079 DZ Rotterdam
T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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