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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 antimirobial 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 up 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 meegegeven vanuit de ziekenhuisapotheek. 

- De nodige voorschriften en attesten worden door de ziekenhuisarts voorzien en 

afgeleverd aan de patiënt. 

- Een deel van de materialen voor toediening van de therapie en verzorging van de 

katheter worden via het ziekenhuis meegegeven (maximaal voor 2 weken). Een ander 

deel van de materialen moet door de thuisverpleging voorzien worden (spuitjes, 

naalden,..) > zie bijlage.  

- De patiënt komt 1 week na opname op controle bij de infectioloog (en krijgt dan 

materiaal mee voor de volgende periode). Er wordt maximaal voor 2 weken materiaal 

meegegeven. Het materiaal kan nooit teruggenomen worden door het ziekenhuis bij 

vervroegde stopzetting door complicaties, …  

- Betreffende de procedure voor het verzorgen van de katheter en toedienen van de 

medicatie: > zie bijlage.  

 

Gelieve ons te contacteren bij elke onverwachte observatie. 

 

Bij vragen mag u steeds met ons contact opnemen. 

 

Alvast bedankt voor de samenwerking, 

Namens het OPAT-team 

 

 


