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Behandeling huidbacterie
afdeling Orthopedie

U wordt binnenkort geopereerd op de afdeling Orthopedie. Tijdens een
operatie bestaat het gevaar dat een bacterie in uw lichaam komt en een
infectie veroorzaakt.
Om te voorkomen dat u een infectie oploopt na de operatie, vragen wij u
zich van tevoren te behandelen met een speciale zeep, neusgel en
mondspoeling.
Deze middelen krijgt u van een medewerker van de polikliniek Orthopedie.
Gebruik de zeep, neusgel en mondspoeling vóórdat u opgenomen wordt in OLVG. In deze
folder leest u meer hierover. Het is belangrijk dat u deze middelen ook meeneemt naar het
ziekenhuis zodat u ze tijdens uw opname kunt blijven gebruiken.

Infectiepreventie
U begint met het gebruik van de zeep, neusgel/crème en mondspoeling de dag voor de
operatie. Vijf dagen na de operatie stopt u met de behandeling.
De behandeling bestaat uit het wassen met speciale zeep (Hibiscrub), uw mond spoelen met
chloorhexidine en een neusgel die u in en rond uw neus aanbrengt. Lees ook de
gebruiksaanwijzing.
De huidbacterie kan ook aanwezig zijn op uw kleding, handdoeken en beddengoed.
Verschoon daarom uw kleding, handdoeken en beddengoed vóór u met deze behandeling
begint.

Neem de zeep, mondspoeling en neusgel/crème ook mee naar het ziekenhuis.
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Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl
Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/orthopedie

Contact
polikliniek Orthopedie, locatie Oost en locatie West
T
020 5108 8 84 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur)
Verpleegafdeling Orthopedie, locatie West
T
020 510 82 35 (buiten kantoortijden) route B5
Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 23 juni 2017, 0623


OLVG

Behandeling huidbacterie
afdeling Orthopedie

2

