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Informatiebrief voor thuisverpleegkundige
Beste thuisverpleegkundige
Sommige infecties vereisen langdurige intraveneuze (parenterale) therapie die, op basis van een aantal
criteria, 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 een 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.
Praktisch
Het voorschrift voor thuisverpleging wordt door de behandelende ziekenhuisarts opgesteld en
meegegeven aan de patiënt bij ontslag uit het ziekenhuis.
De geneesmiddelen worden door de patiënt afgehaald in de ziekenhuisapotheek of indien mogelijk, in de
officina apotheek.
De medische materialen nodig voor toediening van de therapie worden bij de patiënt thuis geleverd door een
externe firma (Remedus) of worden meegeleverd vanuit de ziekenhuisapotheek. Bij verlenging van de therapie
(na consultatie bij de behandelende arts) is het belangrijk dat de patiënt contact opneemt met de
ziekenhuisapotheek. Gelieve de patiënt hieraan te herinneren en hen hierbij te ondersteunen.
De materialen worden afgeleverd in pakketten. De samenstelling is afhankelijk is van de toediening (bolus,
zwaartekracht, spuitpomp) en het type katheter (PAC, PICC en centrale katheter). Er zijn dus 2 soorten
pakketten, namelijk één voor de toediening (1 per therapiedag) en één voor de verbandzorg van de katheter
(1x/week).
Het pakket bevat alle nodige materialen om de toediening en de verzorging mogelijk te maken, dus er mag
geen extra materiaal aangerekend worden aan de patiënt.
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Bij opmerkingen of vragen kan u steeds contact opnemen met de ziekenhuisapotheek.
Met vriendelijke groet

Het OPAT-team
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