
 

 

 University of Groningen

Detection, prevention and direct post-operative intervention in orthopaedic implant infection
Maathuis, Patrick Gerardus Maria

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2007

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Maathuis, P. G. M. (2007). Detection, prevention and direct post-operative intervention in orthopaedic
implant infection. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. [s.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 26-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/57afe723-b90b-4a20-8468-c8d2b4f61321


 

149 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAMENVATTING 
 



 



 

151 

  

Samenvatting 
 
In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven 
omtrent biomateriaal-gerelateerde infecties in de Orthopedie. 
Als doelstelling van dit proefschrift wordt geformuleerd het 
onderzoeken van de moeilijkheden bij het stellen van de 
diagnose van een infectie bij een gewrichtsprothese in een 
Universitair Medisch Centrum. Deze moeilijkheden worden 
geanalyseerd ten tijde van de voorbereiding van een eventuele 
revisie operatie, als ook tijdens het ziekenhuisverblijf in de 
periode rondom de  plaatsing van een gewichtsprothese. 
Verder wordt in een dier model de mogelijkheid onderzocht om 
te voorkomen dat bij door de huid (percutaan) geplaatste 
orthopedische implantaten zich een klinische infectie 
ontwikkelt. 
 
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van biomateriaal- 
gerelateerde infecties. Centraal gegeven van dit type infecties 
is het feit dat de betrokken micro-organismen een soort 
“slijmlaag” vormen op een biomateriaal oppervlak, een 
zogenaamde “biofilm”. Deze biofilm beschermt de bacteriën 
tegen o.a. het immuunsysteem en antibiotica, waardoor de 
infectie veel moeilijker te behandelen is. Biomateriaal-
gerelateerde infecties zijn hierdoor niet vergelijkbaar met 
andere infecties, zoals een geïnfecteerde wond na een ingreep 
aan buikorganen. Een infectie met biofilm bacteriën maakt dat 
over het algemeen het biomateriaal, zoals in de Orthopedie 
bijvoorbeeld de gewrichtsprothesen, verwijderd moet worden 
om de infectie te behandelen. Met name de noodzakelijke 
speciale aandacht om deze complicatie te voorkomen, wordt 
middels een literatuur overzicht aangegeven. Speciale aandacht 
is nodig om de contaminatie risico’s op de Operatie Kamer (OK) 
te minimaliseren en onder de aandacht te brengen van OK-
personeel, dat niet gewend is aan de speciale maatregelen die 
het voorkomen van biomateriaal-gerelateerde infecties 
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probleem vraagt. Een belangrijk probleem dat wij in het hele 
onderzoek tegenkwamen, was de moeilijkheid om de aandacht 
voor het maximaal verkleinen van deze contaminatierisico’s op 
een gewenst hoog niveau te blijven houden. Dit bleek vooral 
een probleem in onze specifieke omgeving; een groot 
academisch ziekenhuis, waarbij er veel roulatie is van personeel 
in opleiding. Het bleek uiteindelijk van groot belang dat de 
stabiele factoren, zoals het vaste orthopedische 
ondersteunende OK-team met de orthopedisch staf, 
samenwerken om de aandacht van de  “roulerende” team-leden 
te richten en vast te houden op deze specifieke biomateriaal-
gerelateerde OK attitude. 
 
Een onderzoek om de mogelijke bacteriële contaminatie vast te 
stellen bij de primaire totale heup arthroplastiek is beschreven 
in hoofdstuk 3. Veel onderzoek is verricht naar instrumenten 
die betrokken zijn in het hele operatieve proces. Dit onderzoek 
richt zich op de instrumenten die in contact zijn geweest met de 
directe plaats van de te plaatsen prothese. Er zijn bacteriële 
kweken afgenomen van de raspen gebruikt voor het 
voorbereiden van het acetabulaire (bekken) en femorale 
(bovenbeens) bot. Tevens is het op deze wijze verwijderde bot 
gecontroleerd op bacteriële infectie door middel van kweken, 
van zowel de acetabulaire als femorale zijde. Dit is gedaan bij 
67 opeenvolgende totale heuparthoplastieken van 67 patiënten. 
De bacterie kweken bij de raspen zijn afgenomen aan het begin 
en eind van elke specifieke procedure, zowel acetabulair als 
femoraal. Het totale aantal afgenomen kweken bedroeg 402 
waarvan bij 26 een micro-organisme werd gekweekt. Bij 20 
patiënten was tenminste 1 van deze positieve kweken 
afkomstig van materiaal dat in direct contact is geweest met de 
plaats waar de prothese geplaatst werd. Dit houdt in dat bij 
tenminste 30% van de betrokken patiënten een positieve 
bacteriële contaminatie is aangetoond op de plaats van de 
prothese ten tijde van de operatie. 
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In hoofdstuk 4 staat de beschrijving en toepassing van de 
uitgebreide bacterie kweek methode, welke is ontwikkeld door 
de afdeling Biomedical Engineering van onze universiteit. Deze 
uitgebreide kweekmethode houdt in dat er langer wordt 
gekweekt, 7 in plaats van 3 dagen. Tevens wordt het oppervlak 
van de verwijderde prothese afgeschraapt wat ook 7 dagen 
wordt gekweekt. Het materiaal is afgenomen bij revisie-
operaties van gewrichtsprothesen die los zijn gaan zitten. Als 
oorzaak van deze loslatingen was bij deze operaties niet de 
verdenking gerezen op een infectie met micro-organismen. De 
opzet van deze operaties was dan ook om de zogenaamde a-
septische loslatingen in één procedure te reviseren, d.w.z. in 
één operatie de losgelaten prothese verwijderen en een nieuwe 
prothese plaatsen. Er zijn 33 protheses of componenten 
onderzocht. Bij 1 van de 33 gevallen zijn micro-organismen 
geconstateerd met de standaard bacterie kweekmethode van 
het ziekenhuis. Bij de uitgebreide kweekmethode groeide er in 
14 gevallen een micro-organisme. Bij het kweken van het 
afgeschraapte materiaal werd nog eens bij 6 extra gevallen een 
positieve bacterie kweek gevonden. Het totale percentage 
geïnfecteerde gevallen komt dus neer op 60% (20 van de 33 
gevallen). Voor de patiënt kan dit betekenen dat er een nieuwe 
prothese is geplaatst in geïnfecteerd gebied, waardoor deze 
patiënt een grote kans loopt dat de prothese opnieuw los gaat 
laten door de onopgemerkte infectie. Deze resultaten tonen aan 
dat biomateriaal-gerelateerde infecties onopgemerkt kunnen 
blijven als er op een standaard wijze gekweekt wordt.  
 
Een onderzoek naar het gebruik van 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-
glucose (FDG) bij Positron emission tomography (PET) bij de 
differentiatie tussen een septische dan wel een aseptische 
loslating van gewrichtsprothesen is beschreven in hoofdstuk 5. 
FDG-PET is een onderzoekstechniek waarbij d.m.v. een geringe 
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hoeveelheid radioactieve tracers een infectieus proces wordt 
aangetoond. 
In deze pilot studie hebben 7 patiënten met een pijnlijke 
gewrichtsprothese een revisie ingreep ondergaan binnen 6 
weken na de PET scan. Uit deze groep hadden 4 patiënten een 
sterk verhoogde opname van de FDG-tracer. Bij de revisie 
operatie van deze patiënten werd bij 3 van hen een septische 
loslating vastgesteld.  
Bij de 3 andere patiënten met een pijnlijke gewrichtsprothese 
werd een milde FDG-activiteit vastgesteld. Bij hen bleek na de 
revisie operatie sprake te zijn geweest van een a-septische 
loslating. Bij 5 controle patiënten met 7 asymptomatische 
gewrichtsprotheses werd een FDG-PET scan verricht vanwege 
oncologische problematiek. Bij alle PET uitslagen van deze 
groep patiënten  was er in meerder of mindere mate sprake 
van een vorm van FDG-activiteit. Door de FDG-activiteit bij 
patiënten met goed functionerende prothesen te bepalen 
concluderen wij dat het plaatsen van een gewrichtsprothese 
een mild verhoogde FDG-activiteit laat zien waarschijnlijk als 
gevolg van het oproepen van een ontstekingsreactie. Een 
intense FDG-activiteit wordt mogelijk veroorzaakt door reacties 
op een infectieuze oorsprong. 
 
In hoofdstuk 6 is de preventie van een klinische infectie door 
middel van gebruik van een 100 µA electrische stroom bij 
pinnen die percutaan zijn gebracht in het bot van een geit 
onderzocht. Drie pinnen werden in de rechter achterpoot 
gebracht bij 9 geiten, waarbij 1 pin voor additionele frame 
ondersteuning diende. 
Twee pinnen werden kunstmatig geïnfecteerd met een 
Staphylococcus epidermidis. Op 1 van de pinnen werd een 
spanning gezet waardoor een stroompje ging lopen, de andere 
pen diende als controle. De pingaten werden elke dag 
gecontroleerd op klinische kenmerken van een infectie. Na 21 
dagen werden de geiten opgeofferd en de pinnen uitgenomen. 
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Het resultaat was dat bij de controlepinnen er bij 89% infecties 
ontstonden; de andere pinnen vertoonden geen infecties. Deze 
resultaten tonen aan dat infecties bij percutaan ingebrachte 
pinnen voorkomen kunnen worden door de toediening van een 
kleine dosis gelijkstroom. 
 
Het onderwerp van hoofdstuk 7 was de vergelijking van een 
adhoc benadering met een geprotocolleerde benadering in het 
geval van persisterende wondlekkage na het inbrengen van een 
primaire gewrichtsprothese. Een langer lekkende wond na een 
gewrichtsprothese verhoogt de kans op een geïnfecteerde 
prothese. Indien deze complicatie vroeg opgemerkt wordt, kan 
de prothese soms blijven zitten na een schoonmaakoperatie. 
Lukt dit niet, dan zal de gehele prothese verwijderd moeten 
worden om de infectie te behandelen. 
In dit onderzoek vormden 247 patiënten met 250 prothesen de 
groep van de adhoc benadering, groep 1. Zij werden behandeld 
en geobserveerd door een orthopedisch chirurg zonder een 
duidelijk protocol. 304 patiënten met 308 prothesen vormden 
groep 2 en deze groep werd geobserveerd en behandeld 
volgens een geprotocolleerde benadering. 
Het percentage van geregistreerde persisterende wondlekkage 
in groep 2 was bijna 2x groter dan in groep 1 (21% en 11% 
resp.). Het aantal schoonmaakoperaties was groter in groep 1 
(30%) dan in groep 2 (17%). Het percentage prothesen dat 
gered kon worden door de schoonmaakoperaties was hoger in 
groep 2 (94%) dan in groep 1 (85%). Het belangrijkste 
voordeel van een geprotocolleerde benadering werd gezien in 
de percentages van prothesen die ondanks de persisterende 
lekkage niet opnieuw geopereerd werden. In groep 2 kon 98% 
van de prothesen blijven zitten terwijl in groep 1 dat 90% was. 
Naast een betere registratie maakt de geprotocolleerde 
benadering het beter mogelijk om die patiënten te selecteren 
waarbij geen schoonmaakoperatie nodig is. 
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De algemene discussie beschrijft dat het doen van onderzoek 
een effectieve manier is om het gedrag van personeel, 
betrokken in de gehele keten van zorg voor patiënten met een 
gewrichtsprothese, te optimaliseren. Dit gebeurt door het 
creëren van een groter bewustzijn en het stimuleren van 
veranderingen in een breder gebied dan alleen degene die 
betrokken zijn bij onderzoek (het “Hawthorne-effect”). Dit soort 
onderzoek wordt van even groot belang verondersteld op lokaal 
niveau dan de wereldwijde verspreiding van kennis. 
 



 

  



 




