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De laatste jaren wordt in steeds meer zorginstellingen aandacht besteed aan 
infectiepreventie en patiëntveiligheid. Een van de redenen is de toenemende 
antibiotica resistentie van bacteriën waardoor infecties steeds moeilijker te 
behandelen zijn. Ziekenhuisinfecties ontstaan tijdens het verblijf van een patiënt in 
het ziekenhuis en worden ook wel nosocomiale infecties genoemd. Infecties die 
binnen 48 uur na opname ontstaan, worden niet gedefinieerd als 
ziekenhuisinfectie, omdat deze waarschijnlijk niet geassocieerd zijn aan de 
betreffende opname. Ziekenhuisinfecties komen in alle ziekenhuizen voor en 
worden meestal veroorzaakt door bacteriën die de patiënt zelf bij zich draagt of die 
door anderen worden overgedragen. Ze zijn doorgaans onvermijdbaar, maar de 
mate waarin ze voorkomen verschilt per ziekenhuis, per specialisme en per 
ingreep.  
Voor patiënten die een operatie ondergaan zijn postoperatieve wondinfecties 
(POWI’s) de meest voorkomende ziekenhuisinfecties en maken ongeveer 17% uit 
van alle ziekenhuisinfecties. POWI’s zijn infecties die voorkomen binnen 30 dagen 
na een chirurgische ingreep of binnen één jaar na de operatie wanneer een 
implantaat is achtergelaten. Andere veel voorkomende infecties zijn 
urineweginfecties, bloedstroominfecties, pneumonie, gastro-intestinale infecties 
en infecties van het centrale zenuwstelsel. De literatuur beschrijft verschillende 
preventieve maatregelen om het aantal ziekenhuisinfecties terug te dringen.  
 
In dit proefschrift wordt het voorkomen, de risicofactoren en het effect van 
infectiepreventie maatregelen op het voorkomen van POWI’s na verschillende 
chirurgische ingrepen beschreven. Een POWI is in dit onderzoek gedefinieerd 
volgens de criteria van het landelijk PREZIES netwerk en de CDC.  
Een algemene introductie over ziekenhuisinfecties, infectiepreventie en daaraan 
gerelateerde onderwerpen wordt beschreven in hoofdstuk 1. De surveillance van 
POWI’s in een academisch ziekenhuis voor verschillende onderzoekspopulaties, 
namelijk een patiëntengroep na een gastro-intestinale ingreep (inclusief de 
colorectale sarcopene ouderen), wordt beschreven in de hoofdstukken 2, 3 en 5. In 
hoofdstuk 4 wordt het voorkomen van POWI’s na een vasculaire ingreep 
weergegeven. Tenslotte worden de resultaten in hoofdstuk 6 bediscussieerd en 
worden de belangrijkste bevindingen samengevat en suggesties gegeven voor 
toekomstig onderzoek.  
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Veiligheids Management Systeem  
Surveillance is een belangrijk onderdeel van een infectiepreventie programma. 
Verschillende studies hebben aangetoond dat feedback van infectiepercentages 
aan behandelaars bijdraagt aan het verminderen van het aantal wondinfecties en 
zodoende bijdraagt aan de verbetering van de patiëntveiligheid. Nationale en 
internationale surveillance-systemen zijn opgezet om het voorkomen van het 
aantal POWI’s te registreren en zo mogelijk te verminderen. In Nederland is het 
VeiligheidsManagementSysteem (VMS) geïntroduceerd voor Nederlandse 
ziekenhuizen, met het doel het aantal vermijdbare ziekenhuisinfecties met 50% te 
verlagen. Het veiligheidsprogramma bevat verschillende thema’s waarvan één is 
gericht op het voorkomen van POWI’s na een operatie, ook wel de POWI 
interventiebundel genoemd. De bundel bestaat uit vier maatregelen: het 
achterwege laten van preoperatief ontharen, adequate timing, dosering en keuze 
van antibiotica profylaxe, beperking van in- en uitloop op de operatie kamer en 
perioperatieve normothermie (handhaving van de juiste lichaamstemperatuur 
tijdens een operatie). Om inzicht te krijgen in de naleving van deze maatregelen 
werd het aantal POWI’s vóór en na implementatie van de VMS bundel 
geregistreerd. Voor dit manuscript resulteerde implementatie van de VMS bundel 
niet tot een significante daling in percentage postoperatieve wondinfecties tijdens 
de studieperiode. Mogelijke redenen hiervoor zijn dat de naleving van de 
maatregelen van de bundel alleen eenmalig is gemeten, de evaluatie periode te 
kort was en dat de patiëntengroepen verschilden in onderliggend lijden. Bovendien 
is geen onderscheid gemaakt in de verschillende operatieve procedures en de 
verschillen in complexiteit ervan. 
 
Surveillance tijdens opname en na ontslag  
Door de afname van het aantal opnamedagen na een operatie manifesteren 
POWI’s zich steeds vaker nadat de patiënt ontslagen is uit het ziekenhuis. Het is 
daarom van essentieel belang dat, ook nadat de patiënt ontslagen is uit het 
ziekenhuis, het optreden van een infectie, gerelateerd aan de ingreep, in kaart 
wordt gebracht. Dit om een onderschatting van het aantal ziekenhuisinfecties te 
voorkomen. Onze surveillance, tijdens en na opname, van POWI’s werd vóór en na 
implementatie van de VMS bundel uitgevoerd en geëvalueerd. De trends in POWI 
percentages werden berekend, risicofactoren voor het ontwikkelen van POWI’s in 
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de verschillende patiënten populaties werden geanalyseerd en vervolgens in de 
hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 beschreven. Gedurende een follow-up periode van 30 
dagen na de ingreep werd 36% van alle POWI’s na een gastro-intestinale ingreep na 
ontslag gedetecteerd (hoofdstuk 2). Na een vasculaire ingreep bedroeg dit 
percentage 50% (hoofdstuk 4). Uitvoering van surveillance na ontslag heeft dus tot 
een duidelijke toename van het aantal geregistreerde POWI’s geleid. Deze cijfers 
onderstrepen het belang van surveillance na ontslag.  
In de literatuur is er een grote variatie in percentage POWI beschreven, wat o.a. 
afhankelijk is van de soort chirurgische ingreep, van verschillen in risicofactoren 
voor POWI’s, maar ook van de verschillen in surveillance methodiek. Surveillance 
kan zowel passief als actief worden uitgevoerd. In ons onderzoek is tijdens opname 
een actieve surveillance uitgevoerd, na ontslag een passieve surveillance. Tevens 
zijn infecties onderverdeeld in oppervlakkige, diepe en anatomische infecties en 
zijn de wonden geclassificeerd in verschillende wondklassen: schoon, schoon-
gecontamineerd, gecontamineerd of vies. Deze onderverdeling is van belang 
vanwege het verschil in ernst van de infectie. Immers, diepe POWI’s zijn veel 
ernstiger dan oppervlakkige, vereisen vaak intraveneuze antibiotica behandeling en 
leiden tot een langere opnameduur en wondbehandeling. Daarnaast is het risico op 
een infectie hoger in wonden met een hogere wondklasse (gecontamineerd of vies) 
vergeleken met schone wonden.  
 
Risicofactoren  
Een ander belangrijk aspect van surveillance is de analyse van risicofactoren, 
afhankelijk van de verschillen in patiënt case-mix. Denk bijvoorbeeld aan 
verschillen tussen ziekenhuizen en operatieve procedures. Sommige ingrepen zijn 
complexer of urgenter dan andere. Risicofactoren kunnen dan ook zowel wel of 
niet vermijdbaar zijn, sommige risico factoren zijn patiënt specifiek, terwijl andere 
operatie- of omgevings-gerelateerd zijn. In de hoofdstukken 2, 4 en 5 zijn 
risicofactoren voor POWI’s in de verschillende patiëntenpopulaties beschreven. In 
hoofdstuk 2 zijn de risicofactoren voor POWI’s in de gastro-intestinale 
patiëntengroep geanalyseerd; oudere patiënten en patiënten met 
gecontamineerde of vieze wonden hadden een hoger risico voor het ontwikkelen 
van een POWI vergeleken bij jongere patiënten met schone wonden. De 
risicofactoren voor de vasculaire patiëntengroep waren diabetes, leeftijd ouder dan 
60 en hogere wondklasse (hoofdstuk 4). Hoewel patiënten ouder dan 65 jaar een 
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hogere kans hadden op sarcopenie, werd geen associatie gevonden tussen 
sarcopenie en het ontwikkelen van POWI’s (hoofdstuk 5).  
De risicofactoren voor POWI’s die tijdens deze studie zijn gevonden zijn deels 
vergelijkbaar met andere studies. De verschillen in resultaten worden verklaard 
door o.a. de grote verscheidenheid in operatieve procedures, de case-mix van 
patiënten met verschillende risicofactoren en het ontbreken van bepaalde 
patiënten data (ASA klasse, operatieduur) voor een adequate risicoanalyse.  
 
Microbiologie  
Tenslotte werd gedurende deze studie aandacht besteed aan de antibiotica 
gevoeligheid van de uit post-operatieve wonden geïsoleerde micro-organismen. 
Veel POWI’s worden veroorzaakt door micro-organismen die reeds bij de patiënt 
aanwezig zijn, zoals Staphylococcus aureus en Escherichia coli. Het ontstaan van 
een POWI is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie van de wond en 
het aantal en de virulentie van de micro-organismen. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 
worden de microbiologische data beschreven in de verschillende onderzochte 
patiëntenpopulaties. De meest voorkomende micro-organismen in de verschillende 
patiënten populaties waren Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa en 
Staphylococcus aureus. Het antibiotica-resistentiepatroon van de micro-
organismen werd bepaald door de wondkweken, afgenomen binnen de eerste 48 
uur na de operatie, te vergelijken met de wondkweken die daarna zijn afgenomen 
tot 30 dagen na de operatie. We zagen geen significante toename in antibiotica 
resistentie binnen deze follow-up periode van 30 dagen werd gevonden. Om het 
antibiotica-resitentiepatroon in een bepaald ziekenhuis te bepalen, is analyse van 
een voldoende hoog aantal kweken in het laboratorium, gekoppeld aan het 
antibiotica gebruik, vereist.  
Variatie in microbiologische data in de literatuur kan o.a, (deels) verklaard worden 
door verschil in antibiotica gebruik van de patient, de virulentie van het micro-
organisme, maar ook de afweer van de patiënt zelf speelt een belangrijke rol bij het 
al dan niet optreden van een infectie. 
 
Conclusie  
Dit proefschrift toont aan dat infectieregistratie tijdens en na opname cruciaal is 
om een betrouwbaar inzicht te verkrijgen in het voorkomen van POWI’s na een 
chirurgische ingreep. Registratie door eenzelfde ervaren, onafhankelijk persoon is 
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hierbij essentieel. Het onderzoek laat geen verlaging zien in het infectiepercentage 
na implementatie van de VMS bundel.  
Infectiepreventie wordt steeds belangrijker in de dagelijkse praktijk. Er is doorgaans 
meer vraag en aandacht voor scholing, samenwerking tussen verschillende 
disciplines (arts-microbiologen, chirurgen, verplegend personeel, 
ziekenhuishygiënisten) voor het uitvoeren van surveillance studies en, indien nodig, 
interventies te ontwikkelen. Het is daarom des te belangrijker dat informatie 
betreffende infectie prevalentie cijfers duidelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn om 
zo adequate interventies op te zetten en de patiënten zorg te verbeteren.  
Concluderend, voor een succesvolle implementatie van infectiepreventieve 
maatregelen is een multidisciplinaire benadering essentieel. Activiteiten gebaseerd 
op infectiepreventieve protocollen behoren geïntegreerd te zijn in de dagelijkse 
praktijk en dienen nageleefd te worden door alle zorgmedewerkers. Continue 
feedback is nodig voor een optimale bewustwording van de consequenties voor de 
patiënt wanneer richtlijnen niet accuraat worden opgevolgd. Tenslotte, ook hier 
geldt, voorkomen is beter dan genezen! 
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List of Abbreviations 
 
ASA   American Society of Anaesthesiologists 
BIA  Bio-Impedance Analysis 
BMI  Body Mass Index 
CAPHRI   School for Public Health and Primary Care 
CaRe   Netherlands School of Primary Care Research 
CDC  Centers for Disease Control and Prevention 
CEA  Carcino Embryonic Antigen 
CI   Confidence Intervals 
CRP  C-Reactive Protein 
CT  Computed Tomography 
DXA  Dual energy X-ray Absorptiometry 
EUCAST   European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
ESBL  Extended-Spectrum Beta-Lactamase 
FDR  False Discovery Rate  
HAI  Health care-associated infection 
HB   Haemoglobin  
HU  Hounsefield Unit  
IBD  Inflammatory Bowel Disease 
ICN   Infection control nurse  
IRR   The inter-rater reliability  
L3  Third Lumbar vertebral level  
LOS  Length of Stay 
MQ  Muscle Quality 
MUMC+.  Maastricht Universiteit Medisch Centrum  
MUST  Malnutrition Universal Screening Tool 
MRI  Magnetic Resonance Imaging 
NFU   Dutch Federation of University Medical Centers (Dutch: 

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
NHSN  The National Health care Safety Network  
NNIS   National Nosocomial Infections Surveillance 
NVZ  Dutch Society of Hospitals (Dutch: Nederlandse Vereniging van 

Ziekenhuizen) 
OR  Operating Room  
OR  Odds Ratio 


