
 

 
 
 
 
 

Beste thuisverpleegkundige 
 

Sommige infecties vereisen langdurige intraveneuze (parenterale) therapie die, op enkele voorwaarden na, 
veilig kan worden verdergezet in de thuissetting (na opstart in het ziekenhuis). Dergelijke programma’s worden in 
de literatuur beschreven als OPAT (“outpatient parenteral antimicrobial therapy”). Het voornaamste doel van het 
OPAT-programma is de patiënten toe te laten de behandeling op een veilige en doeltreffende manier te 
vervolledigen in hun eigen comfortabele thuisomgeving, zodat ze hun dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk kunnen 
hervatten. Een aantal andere belangrijke voordelen van OPAT zijn een verhoogde kwaliteit van de zorg (bv. 
preventie nosocomiale infecties), kostenbesparingen (bv.  kortere hospitalisatieduur) en optimalisatie van het 
gebruik van ziekenhuisbedden. 

Met dit schrijven willen we u op de hoogte brengen dat de patiënt zijn intraveneuze antibioticakuur wenst 
verder te zetten in thuissetting en dat u, als thuisverpleegkundige, verantwoordelijk bent voor het 
toedienen van deze antibiotica. De nodige afspraken hiervoor werden reeds in het ziekenhuis gepland. 

 

Praktisch : 
• De geneesmiddelen worden door de patiënt afgehaald ofwel bij de huisapotheek ofwel in de 

ziekenhuisapotheek (afhankelijk van het soort antibioticum).  
• De nodige voorschriften en attesten worden door de behandelende ziekenhuisarts voorzien en 

afgeleverd aan de patiënt. 
• De materialen zonder kruisje (zie lijst in bijlage) nodig voor toediening van de therapie en verzorging 

van de katheter dienen door u te worden voorzien.  
• Materiaal met een kruisje (zie lijst in bijlage) werden aan de patiënt meegegeven voor de eerste 3 

dagen. Daarna dient de patiënt het materiaal aan te kopen via de huisapotheek.  
 
In bijlage vindt u een overzicht van het materiaal en de medicatie specifieke fiche. 
Verdere informatie is terug te vinden in de patiëntenbrochure die werd toegevoegd. 
 
Graag vragen wij u volgende items te registreren: 

- Registratie tijdstip en dosis antibiotica toediening 
- Temperatuur 2 keer/dag 
- Dagelijkse controle van het verband en insteekpunt van de katheter 
- Spoelen van de katheter met fysiologisch water (PICC of port-a-cath) 
- Antibiotica gerelateerde nevenwerkingen (zie medicatie specifieke fiche in bijlage) 
- Pijnregistratie (locatie en score) 
- Verbandzorg ter hoogte van de katheter (wekelijks en indien verband los, vuil of bloederig is) 

Indien gewenst kan u template in bijlage hiervoor gebruiken. 
 



 

Gelieve de behandelende arts te contacteren bij elke onverwachte observatie. We zijn zo vrij u te vragen 
uw registraties en verslag ter beschikking te stellen van de behandelende arts voor elke geplande 
consultatie. 
 
Bij vragen mag u steeds met ons contact opnemen. 

 
 

Alvast bedankt voor de samenwerking, 
 

Namens Team Transmuraal zorgpad OPAT 
 

 
 

Bijlage 1: Info betreffende medisch materiaal 
Materiaal zonder kruisje wordt voorzien door de thuisverpleegkundige 
Materiaal met kruisje moet door de patiënt worden aangekocht in de huisapotheek.  
 
Aanprikken Port - a – Cath (PAC) 

Wat Merk en Productnaam als voorbeeld Aankoop pt 
1x Steriel veld Barrier OP-Towel  
1x Steriele kompressen (5x5) Sterilux ES (5x5)  

1x Steriele handschoenen Gammex (Latex)   
1x Kleefpleister Fixomull stretch (10x10)  
1x Afdekverband  Smith&Nephew IV3000 1-Hand 10cmx12cm  X 
1x Luerspuit 10ml  Luerspuit 10ml lav -BD  10ml syringe  
1x Rood afsluitdopje Combi-stopper (Rood) X 
1x Grippernaald 
of 
1x Powernaald (indien CT)  

Gripper Non-Coring needle (1.1 mm (19 G)x 25mm(1in)  
of Power Loc (1.1 mm (19 G)x 25mm(1in) 

 

Minibag 50 ml NaCl 0,9% Zie instructies! Kan vervangen worden door 3 x BD PosiFlush 
XS 10ml 

X 

Ontsmettingsalcohol Pharmawhite Chlohex 0.5 alco coloured 250ml   
 
Instructies Minibag NaCl 0,9%: Het optrekken uit een minibag mag enkel indien u kan garanderen dat dit volgens 
onderstaande werkwijze zal gebeuren: 

• Minibag van 50 ml mag max. 24 uur gebruikt worden cfr. beleid az groeninge – voor 2 toedieningen per dag heeft 
men 4 X 10 ml nodig (spoelen voor en na), dus de rest van 10 ml  mag niet hergebruikt worden de volgende dag. 

• Handhygiëne, ontsmetten van het werkvlak en ontsmetten van de gummi met chloorhexidine alcohol 70 % voor 
aanprikken van de minibag cfr. regels voor aseptische medicatiebereiding 

Anders geniet PosiFlush de voorkeur gezien dit eenmalig gebruikt wordt. 

 

  
  

Contactgegevens AZ Groeninge: 
- Logistieke vragen rond medisch materialen en antibiotica: apotheek az groeninge: 056/63.50.90 
- Medische vragen: contacteer de behandelende arts. 
- Voor dringende medische of logistieke vragen buiten de openingsuren: spoedgevallendienst: 056/63.61.12 

 



 

Aanschakelen via PAC (Grippernaald reeds geplaatst)  
Wat Merk en Productnaam als voorbeeld Aankoop pt 

1x Trousse Perfusietrousse intrafixsafeset 
+3-weg 205 – B. Braun  

 

Ontsmettingsalcohol Pharmawhite Chlohex 0.5 alco coloured 250ml   
1x Luerspuit 10ml  Ter 
controle positie: 
bloedaspiratie.  

Nooit kleinere spuit dan 10 cc! 
(doorblazen PAC)  

Luerspuit 10ml lav -BD  10ml syringe  

Minibag 50 ml NaCl 0,9% Zie instructies! Kan vervangen worden door 2 x BD 
PosiFlush XS 10ml 

X 

1x Rood afsluitdopje Combi- stopper (Rood) X 

 
Aanschakelen via Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC) 

Wat Merk en Productnaam als voorbeeld Aankoop pt 
1x Steriel veld Barrier OP-Towel  
1x NS veld Bloedafnameveldje 39x38cm  
Minibag 50 ml NaCl 0,9% Zie instructies! Kan vervangen worden door 3 x BD 

PosiFlush XS 10ml 
X 

1x Rood afsluitdopje Combi- stopper (Rood) X 
Ontsmettingsalcohol Pharmawhite Chlohex 0.5 alco coloured 250ml   X 
1x Trousse Perfusietrousse intrafixsafeset 

+3-weg 205 – B. Braun  
 

1x Luerspuit 10ml  Luerspuit 10ml lav -BD  10ml syringe  

 
PICC verband verversen (1x/week, indien bebloed of irritatie zo nodig meer) 

Wat Merk en Productnaam als voorbeeld Aankoop pt 
Fixatiepleister PICC Fixatiecath. statlock piccplus   X 
1x Steriel veld Barrier OP-Towel  
Ontsmettingsalcohol Pharmawhite Chlohex 0.5 alco coloured 250ml   X 
1x Afdekverband  Smith&Nephew IV3000 1-Hand 10cmx12cm  X 
 of Tegaderm CHG® X 

 
 
Plaatsing katheter voor perifere toediening (zeer uitzonderlijk) 

Wat Merk en Productnaam als voorbeeld Aankoop pt 
1x NS veld 
of S veld 

Bloedafnameveldje 39x38cm 
Barrier OP-Towel 

 

1x Katheter (roze en blauw) BD Insyte Autoguard BC Winged (roze: 20GA 1.16 IN, 
1.1x30mm; blauw: 22GA 1IN, 0.9x25mm) 

 

3x NS kompressen Mesoft 10x10  
Minibag 50 ml NaCl 0,9% Zie instructies! Kan vervangen worden door 1 x BD 

PosiFlush XS 10ml 
X 

1x Afdekverband Smith&Nephew IV3000 1-Hand 7cmx9cm (Ported 2 ¾ in.x 
31/2 in.) 

X 

1x Windel Stella Crepe S (10 cm x 4 m) 
Bastos Viegas,s.a. conforming badages (4m x 10cm) 

X 

1x NS handschoenen Peha-soft Nitrile Hartmann  
Ontsmettingsalcohol Pharmawhite Chlohex 0.5 alco coloured 250ml  X 

 
Enkel indien nodig 

Wat Merk en Productnaam als voorbeeld Aankoop pt 
1x Driewegkraan  Braun Discofix C X 
1x Debietregelaar Debietregelaar easy-flow lav  X 
1x Bijspuitpoort Bijspuitpoort naaldloos microclave - R only X 

 
  



 

Bijlage 2: Opvolgdocument intraveneuze antibiotica therapie thuis 
 

Gegevens patiënt 
Naam Voornaam 
Geboortedatum   

 
Registratie antibiotica toediening 
Datum 
Tijdstip 

           

Antibioticum 
Dosis 

           

 
Registratie antibiotica toediening 
Datum 
Tijdstip 

           

Antibioticum 
Dosis 

           

 
 

Opvolging parameters, katheterzorg en complicaties 

Datum        

Temperatuur (2/dag)        

Controle van het verband en insteekpunt van de katheter 
(1/dag) 

       

Spoelen van de katheter met fysiologisch water  

(PICK, veneuze poortkatheter) 

       

Nevenwerkingen AB (1/dag). 

- Zie molecuul specifieke fiche 

       

Pijn (locatie en score)        

Verbandzorg ter hoogte van de katheter 

Uit te voeren: 1/week en indien het verband los, vuil, bloederig is 

       

 


