Antibiotica na een
chirurgische ingreep
informatie

voor

patiënten

INLEIDING
Het is mogelijk dat u tijdens uw verblijf op de dienst traumatologie
antibiotica kreeg toegediend. U zult dit geneesmiddel waarschijnlijk
ook na uw ontslag uit het ziekenhuis verder moeten innemen.
Antibiotica worden voorgeschreven om verschillende soorten bacteriële infecties te behandelen.
Het is uiterst belangrijk dat u thuis geen dosis overslaat en de voorgeschreven kuur niet vroegtijdig stopt, zelfs als u zich beter voelt, om
een heropflakkering van de infectie en resistentie tegen te gaan.
Tijdens uw verblijf heeft uw arts, de verpleegkundige of de apotheker
u al een mondelinge toelichting gegeven over antibiotica. Deze brochure zet alles nog eens op een rijtje en geeft u meer uitleg over
antibiotica, de toediening ervan en de eventuele bijwerkingen. Hierin werden niet alle mogelijke waarschuwingen en bijwerkingen opgenomen. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de bijsluiter
raadplegen of contact opnemen met uw arts of apotheker.

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Aarzel dan zeker
niet ze te stellen. De arts, apotheker of
verpleegkundigen geven u graag meer uitleg.
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WELKE ANTIBIOTICA WORDEN REGELMATIG
VOORGESCHREVEN?
• Augmentin of Amoxiclav ®
Dit antibioticum bevat een combinatie van amoxicilline (een penicilline) en clavulaanzuur. Clavulaanzuur zorgt dat bepaalde bacteriën
het antibioticum niet inactief kunnen maken. Dit geneesmiddel wordt
intraveneus of oraal gegeven ter behandeling van infecties van huid,
weke delen, bot of gewricht.
• Dalacin®
Dit geneesmiddel wordt oraal ingenomen en behandelt infecties van
de huid, weke delen, bot of gewricht.
• Vancomycine®
Ook vancomycine wordt gegeven om infecties van huid en bot te
bestrijden. Er wordt meestal pas gekozen voor deze optie wanneer
het gaat om bacteriën die niet gevoelig blijken te zijn aan de andere
antibiotica of wanneer u allergisch bent aan penicilline.
• Piperacilline/Tazobactam®
Dit breedspectrum, intraveneus antibioticum wordt toegediend wanneer u een gecompliceerde infectie hebt aan de huid of weke delen.
Aangezien dit antibioticum werkt tegen vele bacteriën wordt er pas voor
gekozen wanneer u niet gevoelig blijkt te zijn aan andere antibiotica.
• Rifampicine®
Dit antibioticum wordt oraal ingenomen wanneer er tijdens uw ingreep een vreemd object werd geplaatst (bijvoorbeeld een plaat, een
schroef of een prothese).
Rifampicine wordt in dat geval gegeven in combinatie met een ander
antibioticum. Dit product is rood gekleurd waardoor uw lichaamsAntibiotica na een chirurgische ingreep
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vochten (urine, zweet, speeksel …) ook deze kleur zullen aannemen.
Dit is echter volkomen onschadelijk.
• Tavanic® (Levofloxacine)
Levofloxacine is een antibioticum dat bacteriële infecties tegen gaat
door de bacteriën te doden. Dit antibioticum mag niet gebruikt worden in combinatie met melkproducten of calciumsupplementen (bijvoorbeeld Steovit ®). Laat daarom 2 uur tussen de inname van voedsel en de inname van het antibioticum.
• Avelox (Moxifloxacine)
Moxifloxacine behoort tot dezelfde groep als Levofloxacine, maar is
over een breder spectrum werkzaam. Dit antibioticum wordt overwogen wanneer de bacteriën niet gevoelig zijn aan andere antibiotica.
Ook Moxifloxacine mag niet gecombineerd worden met melkproducten of calciumsupplementen.
• Zyvoxid (Linezolid)
Dit oraal in te nemen antibioticum wordt vaak na een intraveneuze
kuur met vancomycine opgestart voor de behandeling van infecties
van huid, weke delen, bot of gewricht. Tijdens deze behandeling
wordt uw bloed regelmatig gecontroleerd om nevenwerkingen uit
te sluiten. Linezolid is uitsluitend op voorschrift te verkrijgen in de
ziekenhuisapotheek.

HOE GEBRUIK IK ANTIBIOTICA?
U neemt de capsules of tabletten in met een half glas water zonder
te kauwen.
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U moet het aantal innames gelijkmatig verdelen over de dag (Enkel
Moxifloxacine wordt eenmaal per dag ingenomen.):
✗ 2 x dag: om 8 en 20 uur
✗ 3 x dag: om 8, 15 en 22 uur (telkens +- 8 uur tussen de innames)
✗ 4 x dag: om 8, 14, 18, 22 uur
U kunt de antibiotica met of zonder voedsel innemen. Als u wat last
hebt van uw maag, neemt u de antibiotica best met wat voedsel in.

WELKE BIJWERKINGEN KUNNEN ER OPTREDEN?
Als u overgevoeligheidsreacties ondervindt zoals huiduitslag, jeuk,
het opzwellen van lippen, tong of keel, stop dan met de inname van
het antibioticum en waarschuw onmiddellijk uw huisarts.
Als u aanhoudende en/of ernstige diarree krijgt, ook al is dit na het
stoppen van de kuur, moet u dadelijk uw (huis)arts waarschuwen.
Als u Tavanic® inneemt, moet u fel zonlicht of zonnebank tijdens de
kuur vermijden. Er bestaat immers een grote kans op zonneallergie
als u Tavanic® neemt. Draag beschermende kleding of gebruik een
zonnecrème met een hoge beschermingsfactor als u toch in het zonlicht moet komen.
Maagzuurremmende geneesmiddelen zoals Gaviscon®, Rennie®, Maalox® enzovoort en calciumpreparaten zoals Cacit®, Steocar ® enzovoort verminderen de werking van Tavanic®. Neem Tavanic® twee
uur vóór of twee uur na de inname van deze preparaten.
Bewaar uw antibiotica niet op vochtige plaatsen zoals de badkamer.
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PRAKTISCHE GEGEVENS

Diensthoofd: prof. dr. Stefaan Nijs
Hoofdverpleegkundige: Hilde Vervecken
Eenheid 456: tel. 016 34 45 60
Dienst traumatologie
UZ Leuven campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
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© maart 2016 UZ Leuven
Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst traumatologie in samenwerking met de
dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700766.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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Als patiënt
kunt u uw afspraken,
facturen en persoonlijke
gegevens ook online
raadplegen via mynexuz.
Surf naar www.mynexuz.be
voor meer informatie.

