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Na overleg tussen uw behandelend arts en de internist-infectioloog is samen met u besloten dat
intraveneuze (via het infuus) toediening van antibiotica de beste behandeloptie voor u is. Intraveneuze
antibiotica worden veelal toegediend in het ziekenhuis, maar kunnen ook goed en veilig thuis worden
gegeven. Daarvoor heeft het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) het zogenaamde OPATprogramma ontwikkeld. Deze folder geeft u hierover meer informatie.

OPAT
OPAT is de afkorting voor “Outpatient Parenteraal Antimicrobiële Therapie”
Outpatient
niet het ziekenhuis
Parenteraal
toediening via een bloedvat (intraveneus)
Antimicrobieel
geneesmiddelen die actief zijn tegen micro-organismen die (ernstige) infecties
kunnen veroorzaken

Doel
Het voornaamste doel van het OPAT-programma is de behandeling op een veilige en doeltreffende
manier in uw eigen thuisomgeving te laten plaatsvinden, zodat u uw dagelijkse activiteiten zo snel
mogelijk kunt hervatten.

Werkwijze
Er zijn twee veelgebruikte manieren om de antibiotica toe te dienen
1.
Met een infuuszak en een mobiele pomp. De pomp zit in een tasje aan een infuuslijn naar
de bovenarm verbonden. De pomp werkt op een accu die opgeladen moet worden in de
nacht. Overdag bent u mobiel.
2.
Met een zogenaamde elastomeerpomp, een pomp ter grootte van een sinaasappel die in
een vastgestelde tijd automatisch leegloopt. De pomp zit in een heuptasje met een
infuuslijn naar de bovenarm. Omdat de pomp niet afhankelijk is van stroom of batterijen,
zijn vrijwel alle dagelijkse activiteiten mogelijk.
De veiligheid van de zorg staat voorop, daarom staat u onder intensieve controle. Logistiek wordt u
alle zorg uit handen genomen: het ziekenhuis stemt met de apotheek af welke medicatie wanneer
geleverd moet worden.
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Dagelijks bezoekt een gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg u, en één keer per week
wordt de insteekopening van de infuuslijn (PICC) verzorgd. Afhankelijk van de te behandelen infectie
en de duur van de behandeling, wordt ook bloed afgenomen om bijwerkingen en succes van de
therapie te vervolgen.

Voordelen



De toediening van de antibiotica kan plaatsvinden in uw vertrouwde omgeving.
U behoudt uw vrijheid en kunt vrijwel alle dagelijkse activiteiten hervatten.

Nadelen



Er kan een allergische reactie optreden, maar het risico daarop is niet groter dan in het
ziekenhuis.
De infuuslijn (PICC) kan blokkeren, verstopt raken of een trombose geven. Dat is echter
zeldzaam.

Wanneer contact opnemen
Complicaties zijn zeldzaam, maar problemen kunnen ontstaan. Dat kan altijd gebeuren, of u nu thuis of
in het ziekenhuis bent. Aarzel niet om contact op te nemen met het OPAT-team als u zich zorgen
maakt. De contactgegevens staan vermeld aan het eind van deze folder.
Neem direct contact op met de gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg in de volgende
situaties:
 tekenen van trombose: herkenbaar aan pijn aan de arm of schouder, zwelling en roodheid;
 tekenen van kortademigheid, pijn bij het hoesten ter hoogte van de borstkas of
bewustzijnsverlies;
 koorts (een temperatuur van 38.5 C of hoger).
Daarnaast ook:
 bij een mogelijke ontsteking rondom de insteekopening. U merkt dit aan roodheid, zwelling,
pijn, warmte en/of vocht (pus);
 als u pijn heeft tijdens het toedienen van de medicijnen;
 bij een barst in de infuuslijn;
 bij een geblokkeerde infuuslijn;
 bij het loslaten van het afsluitdopje;
 huiduitslag;
 ernstige diarree;
 zwelling van het gezicht.
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

OPAT-team:
(013) 221 23 35
- Mw. B. de Kruijf, verpleegkundig specialist
- Drs. M. Berrevoets, internist-infectioloog
- Mw. T. Leenders, ziekenhuisapotheker
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mail:
A-team@etz.nl
Thuiszorgorganisaties (24 uur per dag bereikbaar):
Thebe
088 117 81 42
De Wever
0800 565 65 67
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