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Infectiepreventie bij 
heup- of knieprothese



Bij de operatie die u hebt ondergaan, is een 

kunstgewricht (prothese) geplaatst. Ter voorkoming 

van infectie van dat kunstgewricht is het van belang 

dat u onder bepaalde omstandigheden tijdelijk 

beschermd wordt met penicilline of een daarmee 

vergelijkbaar antibioticum.

A. Tot deze omstandigheden worden gerekend

1. Operaties of inwendige ingrepen

2. Verwondingen

3. Etterende wonden, steenpuisten of 

bloedvergiftiging

4. Andere ontstekingen

Het is raadzaam om in bovenstaande gevallen uw 

behandelend arts of tandarts zo nodig aan uw heup- 

of knieoperatie (prothese) te herinneren.

B.  Verder moet u, wanneer u langer dan enkele 

dagen koorts heeft, uw huisarts raadplegen en 

deze brief overhandigen.

C.  Bij opname in het ziekenhuis moet u steeds 

vermelden dat bij u een kunstgewricht (prothese) is 

geplaatst.



Deze tekst is bedoeld voor uw behandelend arts

Preventie van infecties bij heup- of knieprothese
Volgens de Richtlijn Totale Heup of Knie prothese van 

de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (2016) 

wordt bij het ondergaan van de volgende invasieve 

ingrepen kortdurende antibiotische profylaxe 

aanbevolen:

 − alle invasieve procedures als de patiënt een 

verminderde weerstand heeft;

 − cystoscopie als de urinekweek positief is bij een 

symptomatische infectie;

 − endoscopie(sche ingreep) in geïnfecteerd 

gebied;

 − oesofagoscopische ingrepen.

Het is niet geïndiceerd om antibiotische profylaxe 

te geven aan patiënten met een gewrichtsprothese 

vóór een mond- of tandheelkundige ingreep ter 

preventie van een hematogene infectie van de 

gewrichtsprothese. Evenmin geldt dat in geval 

van verminderde immuniteit van de patiënt. Het is 

aanbevelingswaardig om bij de patiënt het belang 

van een goede mondgezondheid te benadrukken en 

regelmatige tandheelkundige controles aan te raden.
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De keuze van het middel zou kunnen zijn een 

eenmalige gift van amoxicilline en clavulaanzuur 

(Augmentin®, 2 tabletten van 500/125 mg per os 1 

uur vóór de ingreep).

Bij beta-lactam allergie zou dan clindamycine 

gegeven kunnen worden (600 mg p.o. 1 uur vóór de 

ingreep).

Patiënten met infectie, zoals bijvoorbeeld 

huidinfectie, otitis of orgaan-infectie (pneumonie, 

pyelonephritis, cholecystitis e.d.) dienen vroegtijdig 

en met extra zorg met antibiotica behandeld te 

worden. De keuze van antibiotica en de duur van 

hun toepassing wordt bepaald door de aard van de 

vermoedelijke verwekker.

Vragen?
Voor eventuele vragen kunt u de polikliniek 

Orthopedie bellen via (010) 291 22 75.
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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.
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Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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02266-N
L, 30 aug

ustus 2021


