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OPAT is de afkorting van ‘Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy’ of ambulante parenterale 
antimicrobiële therapie. Ambulant geeft aan dat de behandeling niet tijdens een hospitalisatie plaatsvindt 
(geen overnachting in het ziekenhuis). Parenteraal betekent dat de medicatie intraveneus (ingespoten in 
het bloedvat) of intramusculair (ingespoten in de spieren) wordt toegediend. Antimicrobieel verwijst naar 
geneesmiddelen die actief zijn tegen micro-organismen die (ernstige) infecties kunnen veroorzaken. In deze 
brochure vindt u algemene informatie over OPAT.  
 
Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om uw behandelende arts, de verpleegkundigen, de microbioloog of de 
ziekenhuisapotheker te contacteren. Bewaar deze brochure samen met de geneesmiddelenfiche die u bij 
uw ontslag uit het ziekenhuis hebt gekregen.  
 
Waarom OPAT ?  
Het voornaamste doel van het OPAT-programma is u toe te laten de behandeling op een veilige en 
doeltreffende manier in uw eigen comfortabele thuisomgeving te vervolledigen zodat u uw dagelijkse 
activiteiten zo snel mogelijk kan hervatten. Door minder lang in het ziekenhuis te verblijven, wordt ook het 
risico op een bijkomende infectie verminderd.  
 
Hoe verloopt OPAT ?  
Het antibioticum wordt vanuit een infuus via een katheter in een ader ingebracht. Deze katheter wordt 
vooraf geplaatst in het ziekenhuis. De geneesmiddelen worden dagelijks toegediend door een 
thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen die bij u thuis zal langskomen. 
U dient vooraf uw toestemming te geven als patiënt of voogd (toestemmingsverklaring).  
 
Hoe lang duurt OPAT ?  
De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de infectie. U kan hierover meer uitleg vragen 
aan uw arts. 
 
Wat moet u voorzien voor de thuisverpleegkundige?  

 Antibioticum. Het antibioticum wordt geleverd door de ziekenhuisapotheker van het Heilig Hart 
Ziekenhuis. 

 Infuusvloeistof. De infuusvloeistof wordt geleverd door de ziekenhuisapotheker van het Heilig Hart 
Ziekenhuis.  

 Toedieningsmateriaal. Het toedieningsmateriaal (katheter, spuit, …) wordt door de 
ziekenhuisapotheker en het Wit-Gele Kruis van Antwerpen geleverd. Uw verpleegkundige zal u 
bijkomende informatie geven over de katheter en de verzorging ervan. Eventueel zal u een 
infuusstandaard moeten voorzien (te verkrijgen bij thuiszorgwinkels of de uitleendienst van uw 
ziekenfonds) indien er geen alternatief voorhanden is. 

 
Wat kost OPAT ?  
De kostprijs van het antibioticum is afhankelijk van het type antibioticum dat u krijgt. Voor bepaalde 
antibiotica wordt de kostprijs gedeeltelijk terugbetaald door het RIZIV (+/- 75%) als er voldaan is aan de 
attestvoorwaarden. Raadpleeg uw hospitalisatieverzekering voor bijkomende terugbetaling. 
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De patiënt betaalt een bijdrage voor de medische materialen. De pakketten die afgeleverd worden in de 
ziekenhuisapotheek worden gefactureerd aan de patiënt. Materiaal en geneesmiddelen worden voor de 
volledige duur van de behandeling meegegeven. In overleg met de ziekenhuisapotheker kan hiervan 
afgeweken worden. Minimale termijn van afleveren is 2 weken of de volledige therapieduur indien deze 
korter is dan 2 weken. Er worden geen retours gecrediteerd. 
 
Waarop moet u letten bij OPAT ?  
Bij elk geneesmiddel kan een allergische reactie voorkomen. Om zeker te stellen dat u bij het OPAT-
antibioticum geen reeds bestaande allergische reactie vertoont, zal u minstens één dosis van het 
antibioticum in het ziekenhuis toegediend krijgen. Allergische reacties kunnen met elk geneesmiddel 
optreden. Bij symptomen zoals huiduitslag, zwelling in het gezicht of, moeilijkheden bij het ademen moet 
u onmiddellijk uw huisarts of behandelende arts verwittigen. 
 
Voor de goede bewaring van het antibioticum thuis dient u de richtlijnen op de bijsluiter of de 
geneesmiddelenfiche die u meekreeg nauwgezet te volgen.  
 
Zorg ervoor dat de verpleegkundige bij u thuis over een propere werkplek beschikt voor het aanbrengen 
van het infuus.  
 
Raadpleeg de bijsluiter of de meegeleverde geneesmiddelenfiche voor meer specifieke informatie omtrent 
het antibioticum.  
 
Wie kan u contacteren bij vragen of problemen ?  
 
Telefoonnummer afdeling: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Overdag kan u steeds bellen naar:  

 Receptie Heilig Hart Ziekenhuis: 03 491 23 45 (vraag naar behandelende arts of microbioloog of klinisch 
apotheker)  

 
Buiten de normale uren kan u voor spoedgevallen bellen naar:  

 Spoedgevallen Heilig Hart Ziekenhuis: 03 491 29 00 (vraag naar arts van wacht van behandelende 
discipline)  

 
Gelieve te vermelden dat u thuis met OPAT behandeld wordt. 
 
Wat moet u steeds bij u hebben ?  
Zorg ervoor dat u deze informatiebrochure en de geneesmiddelenfiche bij de hand hebt wanneer de 
verpleegkundige bij u langskomt. Neem de brochure en fiche steeds mee wanneer u tijdens de OPAT-
behandeling naar uw huisarts, apotheker of het ziekenhuis gaat.  

 
 
 
 


