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Infectie is een van de meest voorkomende chirurgische complicaties (Hoofdstuk 1). In 

het bijzonder de diepe periprothetische infectie in de orthopedische chirurgie is rampzalig voor 

zowel patiënt als arts. Het infectiepercentage wordt geschat op 1-2% na heuparthroplastiek en 

2-4% na kniearthroplastiek. Het aantal gewrichtsvervangende operaties zal naar verwachting in 

de komende twintig jaar verdubbelen. Indien het infectiepercentage niet afneemt zal ook het 

aantal periprothetische infecties verdubbelen, met als gevolg toename van morbiditeit, 

langdurige ziekenhuisopnames en toename van de kosten voor de gezondheidszorg. Diepe 

periprothetische infecties kunnen worden onderverdeeld in (i) vroeg (binnen drie maanden na 

plaatsing), (ii) vertraagd (binnen anderhalf tot twee jaar na plaatsing) en (iii) laat. Zowel de 

vroege als de vertraagde vorm kunnen worden veroorzaakt door bacteriële contaminatie van de 

wond door direct contact, door contaminatie die door de lucht wordt aangevoerd of door 

contaminatie van de wond na de operatie op de verpleegafdeling. De late infecties worden over 

het algemeen veroorzaakt door hematogene contaminatie, bijvoorbeeld na het plaatsen van een 

urinewegcatheter, een infectie van een intraveneuze lijn of een huid- of tandinfectie. Dit 

proefschrift is gericht op de vroege en vertraagde infecties, die veroorzaakt worden door intra-

operatieve bacteriële contaminatie. 

 

 Intra-operatieve bacteriële contaminatie is mogelijk aanwezig in elke operatiekamer en 

vormt een mogelijk risico voor postoperatieve wondgenezingsproblemen en periprothetische 

infectie, maar in welke omvang blijft vooralsnog onduidelijk. In Hoofdstuk 2 worden de 

resultaten gepresenteerd van een studie waarin werd onderzocht of bacteriële contaminatie van 

het instrumentarium en van verwijderde botsnippers tijdens het inbrengen van een primaire 

prothese geassocieerd was met verlengde wondlekkage en periprothetische infectie. Tijdens het 

plaatsen van 100 primaire heupprothesen werden vier kweken genomen van het 

instrumentarium en twee porties met botsnippers werden op kweek gezet. Postoperatief werd 

gekeken hoelang het duurde voordat de wond droog en dicht was, waarbij de 5e dag na de 

operatie als afkappunt werd gebruikt. Alle patiënten werden gedurende twee jaar vervolgd om 

te kijken of er zich een periprothetische infectie voordeed. Bacteriële contaminatie werd 

gemeten tijdens 36 van de 100 operaties (36%). Er werd een significante associatie gevonden 

tussen intra-operatieve bacteriële contaminatie en optreden van verlengde wondlekkage, met 

een relatieve risicofactor (RR) van 2,5. Het kweken van de botsnippers had een positief 

voorspellende waarde van 81-90% voor het optreden van verlengde wondlekkage. Andere 



 

 

134 

factoren die geassocieerd waren met verlengde wondlekkage waren rheumatoïde artritis (RR 

6,4), het gebruik van cement (RR 1,6) en verhoogt bloedverlies tijdens de operatie (RR 1,5). 

Concluderend werd er een significante associatie gevonden tussen intra-operatieve 

contaminatie, verlengde wondlekkage en periprothetische infectie.  

 

 In Hoofdstuk 3 was het doel om te evalueren of gedrags- en systemische maatregelen 

in de operatiekamer een afname van intra-operatieve contaminatie tot gevolg zouden hebben 

tijdens primaire knie- en heuparthroplastieken. De invloed van deze maatregelen op verlengde 

wondlekkage, postoperatieve wondinfectie en periprothetische infectie werd ook onderzocht. 

Tijdens 207 operaties werden vier instrumentariumkweken genomen, twee tijdens de vroege 

fase van de operatie en twee tijdens de late fase. Verwijderde botsnippers (van acetabulum en 

femur bij heuparthroplastieken en van femur en tibia bij kniearthroplastieken) werden ook op 

kweek gezet. Allereerst werden 70 operaties in de oude operatiekamer met conventionele 

airflow geïncludeerd (controlegroep), waarna de eerste gedragsmaatregelen werden 

doorgevoerd: beter gebruik van het gebied precies onder het plenum. Tijdens 67 operaties in 

deze nieuwe situatie werden weer kweken genomen (groep 1), waarna een strikt protocol met 

vele gedragsmaatregelen werd ingevoerd en een laminair airflow systeem in gebruik werd 

genomen. In deze nieuwe situatie werden weer tijdens 70 operaties kweken afgenomen (groep 

2). In de controlegroep waren 23 van de 70 operaties gecontamineerd (32,9%), in groep 1 bleek 

23 van de 67 ingrepen gecontamineerd (34,4%) en in groep 2 werd tijdens 6 van de 70 

ingrepen contaminatie gevonden (8,6%). Het optreden van verlengde wondlekkage en 

postoperatieve wondinfectie bleek ook drastisch afgenomen in groep 2, evenals 

periprothetische infectie, zij het dat dit laatste niet statistisch significant was. Deze studie 

toonde aan dat de combinatie van gedrags- en systemische maatregelen in een operatiekamer 

het optreden van intra-operatieve contaminatie, postoperatieve verlengde wondlekkage en 

wondinfectie significant doet afnemen. Na anderhalf jaar follow-up bleek ook de incidentie van 

periprothetische infectie afgenomen te zijn.  

 

 De adhesie van bacteriën aan en de overdracht tussen verschillende oppervlakken is een 

gecompliceerd proces. Ten aanzien van het slagen van biomedische implantaten, zou niet 

alleen onderzoek moeten worden gedaan naar de oppervlakken van de implantaten zelf, maar 

ook naar verschillende oppervlakken in de operatiekamer, alwaar de meeste biomateriaal 

gerelateerde infecties hun oorzaak vinden. Het doel van Hoofdstuk 4 was het kwantificeren 
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van de overdracht van Stafylococcus aureus, Stafylococcus epidermidis en Propionibacterium 

acnes van het ene operatiekameroppervlak naar het andere, rekening houdend met factoren als 

hydrofobiciteit en ruwheid van deze oppervlakken, vochtigheid en het toepassen van frictie 

tijdens de overdracht. De onderzochte materialen waren een operatiehandschoen, een botfrees, 

operatiekleding en een handvat van de operatielamp. Als mogelijke klinische interventie om 

overdracht tegen te gaan, werd getest of het dippen van operatiehandschoenen in een 

chloorhexidine-badje de levensvatbaarheid van overgedragen bacteriën zou beïnvloeden. 

Overdracht (vochtig en met frictie) werd aangetoond met alle drie de bacteriestammen en 

tussen alle vier de materialen, variërend van 17 tot 71%. De overdracht werd beïnvloed door de 

soort bacteriestam, vochtigheid van het overdrachtsoppervlak, het toepassen van frictie en de 

eigenschappen van zowel het “schenkende” als het “ontvangende oppervlak”. Het dippen van 

de operatiehandschoen in 4% of 0,4% chloorhexidine-oplossingen doodde alle aanwezige 

bacteriën, ongeacht of het inoculum nog nat was of al was opgedroogd.  

 

 Het doel van de studie in Hoofdstuk 5 was het evalueren van de door ons gebruikte 

weefsel- en prothesekweektechnieken tijdens het reviseren van heup- en knieprothesen, zowel 

als het om septische als om aseptische loslating (klinische diagnose) ging. De resultaten 

werden vergeleken met de normale weefselkweek uitgevoerd door de afdeling medische 

microbiologie van het ziekenhuis. Intra-operatieve kweken werden afgenomen tijdens 59 

revisie-ingrepen. In 14 gevallen was de indicatie septische loslating (7 met conventionele en 7 

met laminaire airflow) en in 45 gevallen aseptische loslating (23 met conventionele en 22 met 

laminaire airflow). Alle patiënten werden gedurende 18 maanden vervolgd om te zien of 

infectieuze complicaties optraden, gerelateerd aan de revisie-ingreep. In de groep van 14 

patiënten met verdenking van een septische loslating, werd met de ziekenhuisweefselkweek in 

8 gevallen (57,1%) een bacterie aangetoond, met onze weefselkweektechniek in 9 gevallen 

(64,3%) en met onze prothesekweek in 100% van de gevallen. In de groep van 45 patiënten 

met verdenking van een aseptische loslating werd met de ziekenhuisweefselkweek bij 4 

patiënten een bacterie gevonden (8,9%), met onze weefselkweektechniek bij 13 patiënten 

(28,9%) en met onze prothesekweek bij 16 patiënten (35,6%). Na follow-up bleek dat de 

prothesekweek een positief voorspellende waarde van 75% en een negatief voorspellende 

waarde van 100% had voor het ontstaan van een (re)infectie na de revisie-ingreep bij 

verdenking van een aseptische loslating. In de operatiekamer met conventionele airflow waren 

onze weefsel- en/of prothesekweken positief in 15 van de 23 gevallen (65,2%) met verdenking 
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aseptische loslating en in de operatiekamer met de laminaire airflow in 3 van de 22 gevallen 

(13,6%). Dit kan mogelijk worden verklaard door intra-operatieve contaminatie, die is 

opgetreden in de operatiekamer met laminaire airflow.  

 

 Hoofdstuk 6 beschrijft een economische evaluatie van periprothetische infecties. 

Allereerst werd bekeken welke totale kosten werden gegenereerd door patiënten die een 

primaire of revisie-ingreep van hun heup of knie ondergingen, evenals de toename van kosten 

als zich een periprothetische infectie voordoet. Vervolgens werd onderzocht of er verschillen in 

kosten waren tussen patiënten met positieve en met negatieve intra-operatieve kweken, om aan 

te tonen dat het afnemen van intra-operatieve kweken een kostenbesparend middel kan zijn dat 

intra-operatieve contaminatie aantoont, waardoor een periprothetische infectie wellicht kan 

worden voorkomen. De gemiddelde totale kosten per patiënt met een primaire prothese 

bedroegen €16.846 (€5.890 - €59.180). Binnen de follow-up van twee jaar ontwikkelden 2 van 

de 50 primaire patiënten een periprothetische infectie. Deze twee patiënten kostten €45.034 en 

€59.180. De gemiddelde totale kosten per patiënt zonder een periprothetische infectie (N=48) 

waren €15.376 (€5.890 - €53.247). Patiënten die een revisie vanwege aseptische loslating 

hadden ondergaan (N=25), kostten gemiddeld €36.798 en patiënten met een revisie vanwege 

septische loslating €52.750 (N=10). De totale kosten van patiënten met een positieve intra-

operatieve kweek waren aanzienlijk hoger dan de kosten van patiënten met een negatieve 

kweek, zowel in de primaire als in de revisiegroep. Deze patiënten kunnen met onze 

kweekmethode vroeg geïdentificeerd worden. Daar de kweekmethoden niet duur zijn en de 

operatie niet wezenlijk verlengen, wordt het intra-operatief kweken tijdens primaire en revisie-

ingrepen zeer aanbevolen, zowel vanuit medisch als vanuit economisch perspectief.  

 

 Zoals besproken in de Generale Discussie (Hoofdstuk 7) toont dit proefschrift aan dat 

het nodig is om zowel pre-operatieve, intra-operatieve als postoperatieve maatregelen te 

nemen, om in de toekomst de periprothetische infectie te kunnen voorkomen, dan wel adequaat 

te kunnen behandelen. Pre-operatief dienen de patiënten goed te worden gescreend, intra-

operatief dienen kweken genomen te worden en, indien nodig, gedrags- en systemische 

veranderingen worden doorgevoerd en postoperatief dient de wondheling goed te worden 

gecontroleerd. Aangezien het behandelen van een prothetische infectie bewezen erg duur is, 

lijkt het nemen van al deze maatregelen kosteneffectief te zijn.  



 

 

137 

 



 

 

138 




