Patiënteninformatie

Opsporen van Staphylococcus aureus neusdragerschap
Informatie voor patiënten van de afdeling Orthopedie
Inleiding
In Amphia controleren we patiënten voordat zij
geopereerd worden op de aanwezigheid van
Staphylococcus aureus (S. aureus). Dit is een
bacterie die een ernstige infectie van de wond kan
veroorzaken. In deze brochure leest u meer over
het voorkomen van deze infectie.

Infectierisico
Bij operaties waar kunstmateriaal zoals een heup-,
knieprothese of pacemaker worden geïmplanteerd,
bestaat het gevaar dat een infectie ook de prothese
bereikt. Dit is een vervelende complicatie, waardoor
een patiënt langer in het ziekenhuis moet blijven en
langdurig antibiotica moet gebruiken.

Staphylococcus aureus (S. aureus)
Eén op de drie mensen draagt van nature
Staphylococcus aureus (S. aureus) bij zich in de
neus. Voor gezonde mensen is deze bacterie niet
gevaarlijk. Zij hebben er in het dagelijkse leven geen
last van. Wanneer er echter sprake van een wond is,
dan kan de bacterie het lichaam binnendringen en
ernstige infecties veroorzaken. Bijvoorbeeld bij een
operatie. Verreweg de meeste mensen die een S.
aureus infectie krijgen, worden geïnfecteerd door
een bacterie die ze zelf bij zich dragen.

Daarom vindt controle op S. aureus
neusdragerschap plaats bij patiënten:

Neusuitstrijkje
Het opsporen van de bacterie S. aureus gebeurt met
een neusuitstrijkje. Hiervoor strijkt men met een
wattenstaafje langs de binnenkant van uw beide
neusvleugels. Dit is geheel pijnloos.
Uitslag
Als uit het onderzoek blijkt dat u inderdaad
neusdrager van S. aureus bent, krijgt u automatisch
bericht met instructies en wordt een behandeling
voorgeschreven. Indien u géén drager van S. aureus
bent, ontvangt u géén bericht en hoeft u ook geen
extra maatregelen te nemen.

die een gewrichtsvervangende operatie
ondergaan. Bijvoorbeeld een nieuwe knie of
heup.
die geopereerd worden aan het hart en de grote
bloedvaten. Bijvoorbeeld bij een nieuwe hartklep
of een pacemaker.
die een (proef)neurostimulator geplaatst krijgen.
Wanneer u niet tot deze groep behoort, maar toch
graag in aanmerking wilt komen voor controle op
Staphylococcus aureus dan kunt u dit verzoek tot
uw huisarts richten.
Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan uw
behandelend arts of aan de polikliniekassistente.
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Behandeling
De behandeling bestaat uit een neuszalf en
desinfecteerde zeep. Deze behandeling start drie
dagen vóór de operatie en gaat door tot en met twee
dagen erna.
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