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Geachte heer 

Geachte mevrouw 

 
Indien u langdurig wordt behandeld met intraveneuze antibiotica (‘via de ader’), biedt het ziekenhuis 
u de mogelijkheid om deze therapie thuis verder te zetten. Dit betekent dat een thuisverpleegkundige 
uw behandeling met antibiotica gedurende meerdere dagen bij u thuis toedient via een intraveneuze 
katheter. De zorg wordt gecoördineerd en begeleid door een team van artsen, ziekenhuisapothekers 
en verpleegkundigen van het zorgteam, samen met uw thuisverpleegkundige.  

 
Door middel van dit formulier wensen we u wat meer informatie te geven over het algemene verloop 
van een thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie (zie ook Figuur 1 op pagina 4). Verder 
proberen we u ook reeds een antwoord te geven op een aantal veel gestelde vragen (bijv. de kostprijs 
van deze behandeling en de voorziening van het materiaal voor thuisbehandeling). 

 
1. Wat is de doelstelling? 

 
Het aanbieden van deze thuisbehandeling heeft het voordeel dat u verder kan behandeld worden in 
uw eigen thuisomgeving en sociale context (beroepsactiviteit, familiale situatie). Op deze manier 
streven we ernaar u een betere kwaliteit van zorg te kunnen bieden.  

 
2. Wie komt in aanmerking voor een thuisbehandeling? 

 
Uw behandelende arts in het ziekenhuis beslist of u in aanmerking komt voor een behandeling met 
intraveneuze antibioticatherapie thuis. Gespecialiseerde zorgverleners gaan vervolgens na of aan alle 
nodige voorwaarden wordt voldaan. Deze beslissing wordt genomen op basis van de ernst van de 
infectie en op basis van fysieke, cognitieve en sociale factoren. 
 
De uiteindelijke keuze voor ontslag ligt bij u als patiënt. Indien u uw akkoord geeft voor een 
thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie, zullen uw zorgverleners in het ziekenhuis 
starten met de verdere ontslagregeling. 

 
3. Hoeveel kost mij deze thuisbehandeling met intraveneuze antibiotica? 

 
Als patiënt betaalt u een persoonlijk aandeel in de kosten van een thuisbehandeling (dit wordt het 
remgeld genoemd). Uw zorgverleners zullen u vooraf verder informeren over het bedrag van dit 
persoonlijk aandeel. Door uw akkoord te geven voor een thuisbehandeling met intraveneuze 
antibiotica geeft u ook aan dat u voldoende geïnformeerd werd over deze kosten.  
 
Indien u een hospitalisatieverzekering hebt, raden wij u aan om uw verzekeringskantoor te 
contacteren. Mogelijk komt uw hospitalisatieverzekering (voor een gedeelte) tegemoet in de kosten. 
Indien u wenst, kan de dienst sociaal werk van het ziekenhuis u hierin bijstaan voor verder advies.  
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4. Wat dient er te gebeuren vooraleer u naar huis kan? 
 
 Er wordt een geschikte intraveneuze katheter geplaatst in het ziekenhuis die als toegangsweg 

dient voor de toediening van het antibioticum. Het kan ook zijn dat u reeds een poortkatheter of 
een getunnelde veneuze katheter hebt die gebruikt kan worden voor de behandeling met 
intraveneuze antibiotica. 

 Minstens de eerste dosis van de antibioticatherapie zal toegediend worden in het ziekenhuis. 

 U zal (eventueel samen met uw familie) mondelinge en schriftelijke informatie ontvangen van 
een gespecialiseerde zorgverlener over de antibioticatherapie, de intraveneuze katheter, 
mogelijke problemen die u kan tegenkomen wanneer u thuis bent en wat u in dat geval moet 
doen. U ontvangt ook de contactgegevens van uw zorgverleners in het ziekenhuis en thuis. 

 Alle antibiotica en materiaal worden voorzien vanuit de ziekenhuisapotheek. Bij uw ontslag zal u 
dit materiaal meekrijgen vanuit de verpleegeenheid waarop u bent opgenomen. 

Opmerking: in het geval van een langdurige thuisbehandeling met antibioticatherapie kan het zijn dat 
niet al het materiaal voor de volledige duur van de behandeling in één keer kan meegegeven worden. 
Daarom bestaat de mogelijkheid dat u gedurende het verloop van de thuisbehandeling één of 
meerdere extra pakket(ten) met materiaal in de ziekenhuisapotheek zal moeten komen halen. Dit zal 
duidelijk naar u gecommuniceerd worden door uw behandelende zorgverleners in het ziekenhuis. 

 Uw zorgverleners in het ziekenhuis contacteren de thuisverpleegkundigen en organiseren de 
opstart van de thuiszorg. In samenspraak met u en de thuisverpleegkundige zal het zorgteam van 
het ziekenhuis vervolgens bekijken wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen kan worden.  

 
5. Hoe verloopt de zorg eens u thuis bent? 

 
 Afhankelijk van het uur van uw ontslag en het antibioticum waarmee u behandeld wordt zal het 

eerste thuiscontact met de thuisverpleegkundige op de dag van uw ontslag uit het ziekenhuis of 
de dag na uw ontslag plaatsvinden. Vervolgens zal de thuisverpleegkundige gedurende de 
resterende duur van de antibioticatherapie één- of meermaals daags bij u thuis langskomen om 
het antibioticum toe te dienen, de intraveneuze katheter te verzorgen en de infectie verder op 
te volgen. 

 Tijdens de gehele duur van uw behandeling zullen de zorgverleners van het ziekenhuis en uw 
thuisverpleegkundige regelmatig met elkaar communiceren over uw behandeling via telefoon, e-
mail en het elektronisch patiëntendossier. De thuisverpleegkundige zal wekelijks een verslag van 
uw behandeling aan het ziekenhuis bezorgen via e-mail. 

 Uw behandelende arts in het ziekenhuis blijft, ook tijdens de thuisbehandeling, verantwoordelijk 
voor de behandeling. Dat betekent dat uw huisarts (of huisarts van wacht) uw antibioticatherapie 
slechts zal aanpassen na overleg met uw behandelende arts in het ziekenhuis.  

 Opvolging tijdens en/of op het einde van uw behandeling wordt ingepland in het ziekenhuis.  

 Indien er zich problemen zouden stellen wanneer u thuis bent, kan u steeds uw 
thuisverpleegkundige, huisarts of zorgverleners in het  ziekenhuis bereiken. In de 
informatiebrochures vindt u meer informatie over welke zorgverlener u best bij welk probleem 
contacteert. 
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6. Wat verwachten wij van u? 
 

Als patiënt hebt u tijdens een thuisbehandeling ook een actieve rol.  

 U volgt de geplande zorgen en de antibioticabehandeling (tijdstip van zorg en toediening) mee op. 

 Indien u nevenwerkingen of andere problemen ervaart (zie informatiebrochures bijv. 
temperatuursverhoging > 38°C, klachten ter hoogte van de katheter) contacteert u onmiddellijk 
de thuisverpleegkundige, de huisarts of het ziekenhuis. 

 Indien u uw behandeling niet kan krijgen op het geplande tijdstip, neemt u contact op met uw 
thuisverpleegkundige zodat zij indien nodig gepaste acties kunnen ondernemen. 

 U bent tijdig aanwezig op geplande onderzoeken en consultaties. Indien u deze afspraken niet 
kan bijwonen, vragen wij u om de zorgverleners in het ziekenhuis op de hoogte te brengen.  

7. Wat gebeurt er op het einde van de therapie? 
 

Op het einde van de therapie heeft u een opvolgconsultatie bij uw behandelende arts in het ziekenhuis. 

 
Indien u nog resterend materiaal heeft, kan u dit terugbezorgen aan de ziekenhuisapotheek. In functie 
van de bewaring thuis en de conditie van het materiaal wordt bekeken of ervoor u een herberekening 
van de kosten m.b.t. het materiaal kan gebeuren met aanpassing van uw factuur.  

Indien er geen verdere nood is aan een intraveneuze katheter zal deze worden verwijderd. Afhankelijk 
van het soort katheter en de keuze van uw behandelende zorgverleners kan dit ofwel in het 
ziekenhuis, ofwel bij u thuis door de thuisverpleegkundige gebeuren. 

 
8. Wat als u de therapie thuis wenst te beëindigen? 

 
Als patiënt bent u steeds vrij te beslissen om terug te keren naar het ziekenhuis, ongeacht uw 
motivering. Indien de kwaliteit van zorg thuis in het gedrang komt om eender welke reden, kan de 
behandeling opnieuw hernomen worden in het ziekenhuis. Deze beslissing wordt genomen in overleg 
met u, uw behandelende arts en het zorgteam van het ziekenhuis. 

 
9. Wat gebeurt er met uw gegevens? 

 
Tijdens uw behandeling zullen bepaalde gegevens over u verzameld worden in het elektronisch 
patiëntendossier. 
In het kader van de kwaliteitsopvolging en met het oog op het doorvoeren van toekomstige 
verbeteringen aan dit project, bestaat de mogelijkheid dat uw gegevens gebruikt zullen worden voor 
het onderzoek. Alle personen die voor onderzoek uw gegevens inkijken, zijn gebonden door het 
beroepsgeheim of de vertrouwelijkheidsverplichting. Uw directe identificatiegegevens, zoals uw naam 
en geboortedatum, zullen niet worden bekendgemaakt. Uw identiteit blijft ook vertrouwelijk in het 
geval er bepaalde resultaten zouden gepubliceerd worden.  

 
In het kader van uw therapieopvolging zullen uw zorgverleners in het ziekenhuis, uw huisarts en uw 
thuisverpleegkundige eveneens geregeld communiceren over uw therapie thuis. Hierbij zullen er 
bepaalde gegevens over u onderling gedeeld worden.  
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Indien u nog verdere vragen heeft met betrekking tot de thuistherapie, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met een van de gespecialiseerde OPAT zorgverleners. 

Met dank voor uw medewerking.  
Het OPAT team 

 

Algemeen overzicht m.b.t. het algemene verloop van een thuisbehandeling met 
intraveneuze antibioticatherapie. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Door uw akkoord te geven voor de verderzetting van de intraveneuze 
antibioticatherapie bij uw thuis geeft u aan dat u voldoende geïnformeerd bent met 
betrekking tot deze behandeling, bovenstaande informatie hebt gelezen en dat u 
akkoord bent met de vermeldingen in dit formulier. 

Ontslag uit het ziekenhuis 

 
Thuisbehandeling door thuisverpleegkundige: 

Toedienen antibioticum, opvolgen katheterzorg en opvolgen infectie 
Regelmatig contact tussen thuisverpleegkundige en zorgverleners van het 
ziekenhuis 

Indien van toepassing: 

Tussentijdse opvolgconsultaties in het ziekenhuis 
Afhalen extra pakket met antibiotica en materiaal in de ziekenhuisapotheek  

 

Einde behandeling 

Afsluitende opvolgconsultatie in het ziekenhuis 
Indien van toepassing: verwijderen katheter 

Beslissing tot thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie 

Ontslagvoorbereiding (door OPAT zorgteam) 
Plaatsen van een geschikte katheter 
Ontvangen van een mondelinge en schriftelijke informatie 
Ontvangen van nodige antibiotica en materiaal voor 
thuistoediening 
Contacteren thuisverpleegkundige en regelen thuiszorg 
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