Behandeling van Staphylococcus aureusdragerschap
In deze folder informeren wij u over de wijze van behandeling van dragerschap van
Staphylococcus aureus.

Wat is Staphylococcus aureus?
Veel mensen dragen de bacterie Staphylococcus aureus bij zich zonder dat ze daar ziek
van worden. De bacterie bevindt zich meestal in de keel, in de neus, op de huid of in de
darmen. Dragerschap van de bacterie Staphylococcus aureus komt vaak voor: 15% van
de mensen is langdurig (‘levenslang’) drager, 70% af en toe en 15% nooit.
S. aureus is een van de belangrijkste veroorzakers van infecties na een operatie.

Staphylococcus aureus-dragerschap en protheseoperaties
De kans op een infectie na uw operatie is gelukkig klein (1-2 %), maar de gevolgen
kunnen groot zijn: langdurige behandeling met antibiotica, meerdere operaties en
mogelijk zelfs het verwijderen van de prothese.
Bij u is in een neuskweek de Staphylococcus aureus bacterie aangetoond. Om te
voorkomen dat u na uw operatie een infectie met deze bacterie ontwikkelt, krijgt u een
‘dragerschapbehandeling’. Met deze dragerschapbehandeling willen wij ervoor zorgen
dat u de Staphylococcus aureus bacterie kwijtraakt.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Behandeling van S. aureus dragerschap
Voor de behandeling thuis krijgt u van uw arts een recept mee voor neuszalf en voor
een speciale zeep en shampoo. U begint met deze dagelijkse behandeling 5 dagen voor
de operatie en is als volgt:
 Mupirocine neuszalf (Bactroban®): 3 maal daags in beide neusgaten aanbrengen
(voorste neusgebied).
 Dagelijks het hele lichaam wassen met een desinfecterende zeep
(Hibiscrub®chloorhexidine zeepoplossing 40 mg/ml), zie afbeeldingen.
 Tussendoor de handen wassen met Hibiscrub®, ook tussen de vingers, bijvoorbeeld
na toiletgang of voor het (bereiden van) eten.
 Dagelijks het haar wassen met Hibiscrub.
 Dagelijks schoon ondergoed, schone kleding, schone pyjama, schone handdoek en
schoon washandje gebruiken.
 Op dag 1, 2 en 5 van de kuur beddengoed verschonen en wassen op 60°.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Dagelijks wassen met Hibiscrub® bij S. aureus-dragerschap

Bevochtig het hele lichaam, het gezicht
en het haar. Was de handen en reinig
goed het gebied rond en onder de
nagels.

Gebruik een schone washand. Was met
de zeep haar en gezicht met speciale
aandacht voor de hals, het gebied rond
de neus en rond de oren.

Was het bovenlichaam, de
oksel, de navel en het
gebied onder de borsten.

Was de benen en voeten, het gebied
tussen de tenen, rond de teennagels
en de voetzolen.

Was ten slotte het onderlichaam met
speciale aandacht voor de genitale
delen, de bilnaad en de billen.

Spoel zorgvuldig het hele
lichaam af en herhaal het
wassen (stap 1 tot stap 6).

Na de tweede wasbeurt

Droog u af met een
schoon gewassen handdoek.
Trek schoon gewassen kleding aan.

Poets de tanden
grondig met tandpasta.
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Contact
Telefoon
Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw behandelend arts of bij de verpleegkundigen. Het algemene
telefoonnummer van Meander is : 033 - 850 5050.
U krijgt dan een telefonist(e) aan de lijn. Vraagt u naar de betreffende zorgverlener of afdeling. De telefonist(e)
verbindt u door.
Website
Op www.meandermc.nl vindt u informatie over het ziekenhuis, behandelingen, onderzoek en opname.
Ook kunt u hier alle patiëntenfolders bekijken.
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