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ners)2. De gemiddelde prevalentie van het gebruik van 
antimicrobiële middelen van was 4,7%, gaande van 0 
tot 15,7% in de individuele instellingen. Penicillines* 
waren goed voor 28% van de voorschriften, chinolonen 
voor 20%, fosfomycine voor 6% en tetracyclines voor 
2,3%. De meest voorkomende reden van voorschrijven 
was eveneens een urineweginfectie waarvoor in 55% 
van de gevallen profylactisch werd behandeld (met 
nitrofuranen of fosfomycine). Opvallend in deze studie 
was de gemiddelde prevalentie van zorggerelateerde 
infecties (dit is: een infectie opgelopen in het WZC): 
3,12% (gaande van 0 tot 11,9%).

Meerdere onderzoeken uit onze buurlanden rapporteer-
den vergelijkbare cijfers over de frequentie van infec-
ties. Het is echter niet steeds duidelijk of er dan ook 
antimicrobiële middelen genomen werden. In 2006-
2007 werd in Frankrijk door de ORIG (Observatoire du 
Risque Infectieux en Gériatrie) een onderzoek gedaan 
naar infecties binnen instellingen voor zorgbehoevende 
ouderen3. Voor 44.870 ouderen in 577 van deze instel-
lingen, schatte men de totale prevalentie van infectie 
(alle localisaties) op 11,2 per 100 bewoners (95% BI: 
10,9-11,5).
Een onderzoek, uitgevoerd in Nederland tussen 2007 
en 20094, toont, al naar gelang het jaar, een preva-
lentie van infecties van respectievelijk 6,7%, 7,6% 
en 7,6% (sepsis, lage luchtweginfecties, urinewegin-
fecties, bacteriële conjunctivitis, gastro-enteritis) bij 
verpleeghuisbewoners met een gemiddelde leeftijd van 
81 jaar. De prevalentie vertoont echter sterke variaties 
volgens instelling (van 0 tot 34%), waarbij revalidatie-
afdelingen het hoogst scoren. Ook hier kwamen uri-
neweginfecties het vaakst voor.

Inleiding
Een rondvraag in WZC’s in verschillende Europese lan-
den ging in april 2009 de puntprevalentie van voor-
schrijven van antimicrobiële middelen (systemische 
antibiotica, antimycotica en tuberculostatica en mupi-
rocine intranasaal) na1. Men vroeg om op één bepaalde 
dag alle antimicrobiële behandelingen in het WZC te 
inventariseren, met vermelding van voorschrijver en 
indicatie. In België namen 116 WZC’s deel aan het 
onderzoek, met in totaal 12.085 bewoners. De gemid-
delde prevalentie van gebruik was 5,9% (95% BI van 
5,5 tot 6,3%), gaande van 0 tot 16,3% in de individu-
ele instellingen. Voor andere Europese landen werden 
vergelijkbare cijfers gerapporteerd: een gemiddelde 
van 6,5% in april en 5,0% in november. Er dient erop 
gewezen te worden dat in België in 20% van de geval-
len chinolonen worden gebruikt, 19% amoxicilline-
clavulaanzuur, 7% fosfomycine en 3% tetracyclines. 
De frequentste reden van voorschrijven was een urine-
weginfectie. Voor deze indicatie was de behandeling in 
42% van de gevallen profylactisch (met nitrofuranen of 
fosfomycine). Wanneer antibiotica empirisch worden 
voorgeschreven (dit is: behandeling van een infectie op 
basis van een inschatting van de meest waarschijnlijke 
bacteriologische verwekker), meestal voor respiratoire 
infecties, wordt amoxicilline-clavulaanzuur het meest 
gebruikt, daarna amoxicilline, gevolgd door moxifloxa-
cine en ciprofloxacine. De meest gebruikte middelen 
bij profylactische behandeling (vooral bij urinaire infec-
ties) zijn nifurtoïnol en nitrofurantoïne, gevolgd door 
fosfomycine. Opvallend is dat slechts in 56% van de 
betrokken WZC’s systematische praktijkrichtlijnen voor 
een goed gebruik van antibiotica beschikbaar waren.
Van mei tot september 2010 werd een tweede rond-
vraag uitgevoerd in 107 Belgische WZC’s (12.727 bewo-
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Het behandelen van deze infecties geeft vaak aanlei-
ding tot het voorschrijven van antibacteriële middelen 
op empirische basis. Dit antibioticagebruik in WZC’s 
is waarschijnlijk te frequent, maar vooral vaak inade-
quaat en kan, zoals ook in andere omstandigheden, 
het ontstaan van resistente stammen bevorderen. Meer 
bepaald in deze omgeving kan dit het ontstaan van 
zorggerelateerde infecties met meticilline-resistente 
staphylococcus aureus (healthcare-associated MRSA; 
HA-MRSA of HCA-MRSA), Clostridium difficile of zelfs 
multiresistente bacteriën (Extended-spectrum beta-
lactamase - ESBL) bevorderen. 
Een beleid van optimaal gebruik van antibiotica en 
andere antimicrobiële middelen in de WZC’s is meer 
dan ooit van belang.

In deze Geneesmiddelenbrief wordt aan de hand van 
voorbeelden deze problematiek besproken. Deze brief 
heeft ook als doel onze kennis up-to-date te houden en 
te verruimen, in het bijzonder op vlak van infectiebeleid 
in de WZC-setting, zowel uit oogpunt van preventie als 
van behandeling. 

* penicilline = ATC klasse J01C: "eenvoudige“ penicilline 
(vb. fenoxymethylpenicilline, benzylpenicilline-benzathine), 
amoxicilline en aanverwante middelen, betalactamase-
resistente penicillines en associaties van penicillines met 
een betalactamase-inhibitor (clavulaanzuur).

1. Rationeel antibioticabeleid bij ouderen

Bij elke behandeling met antibiotica kunnen zich resis-
tente stammen ontwikkelen, zowel van commensale als 
van pathogene bacteriën. Deze microbiële resistentie 
kan overgedragen worden tussen bacteriën onderling 
maar ook tussen personen onderling. De behandeling 
van (multi)resistente bacteriën kan zeer moeilijk zijn, 
waarbij men genoodzaakt wordt een beroep te doen 
op antibiotica die minder eenvoudig zijn toe te dienen 
en/of meer ongewenste effecten hebben. 
In België, zoals in andere landen, wordt al meerdere 
jaren een rationeel antibioticagebruik aanbevolen. De 
meeste courante infecties in de ambulante praktijk 
genezen spontaan. Antibiotica zijn dus enkel noodza-
kelijk in de behandeling van zeer virulente bacteriën 
of in specifieke omstandigheden bij personen met een 
verminderde immuniteit (immunosuppressie, zuige-
lingen, ouderen met verminderde weerstand) of bij 
complicaties van bacteriële infecties. 

In dit kader ontwikkelde BAPCOC zijn gids voor anti-
infectieuze behandeling5. Deze gids vermeldt volgende 
algemene beschouwingen voor een verantwoord anti-
bioticagebruik:
- correcte dosis (voldoende hoog)

- adequate, zo kort mogelijke duur
- correcte frequentie van toediening
- herhaalde antibioticakuren bij dezelfde patiënt 

zoveel mogelijk vermijden (zeker met verschillende 
molecules)

- het aantal antibioticakuren binnen één gemeenschap 
of een bredere populatie zoveel mogelijk beperken 
(zeker met verschillende molecules).

De gids beschrijft aanbevolen keuzes voor een anti-
biotische behandeling in de eerste lijn. In het hoofdstuk 
"Infecties“ van het WZC-Formularium, waar wij u graag 
naar verwijzen, worden deze richtlijnen hernomen en, 
waar nodig, verduidelijkt of aangepast voor een oudere 
populatie.

Daarnaast willen we in deze brief extra aandacht beste-
den aan bepaalde bijzondere aspecten van een anti-
biotische behandeling bij bejaarden, waaronder het 
gebruik van chinolonen en fosfomycine. Wij vermel-
den eveneens belangrijke gegevens over de associatie 
amoxicilline-clavulaanzuur, het meest voorgeschreven 
antibioticum in de ambulante praktijk in België (31% 
van de DDD van systemische antibiotica tegenover 25% 
voor amoxicilline in 2010, afgeleverd in open officina 
- Farmanetgegevens).

De meest courante besmettingen in de ambulante De meest courante besmettingen in de ambulante 
geneeskunde genezen in overgrote meerderheid geneeskunde genezen in overgrote meerderheid 
spontaan. Antibiotica zijn dus slechts noodzakelijk spontaan. Antibiotica zijn dus slechts noodzakelijk 
in de behandeling van zeer virulente bacteriën of in de behandeling van zeer virulente bacteriën of 
in specifieke omstandigheden.in specifieke omstandigheden.

1.1. Chinolonen

Chinolonen (meer specifiek: fluorochinolonen) zijn 
breedspectrumantibiotica waarvan het frequent gebruik 
verschillende problemen kan geven. 
Een Clostridium difficile-stam die 15 à 20 keer meer 
toxine A en B produceert dan andere C. difficile-stam-
men en tot een zeer ernstig ziektebeeld en een morta-
liteit van minstens 7% kan leiden, werd geïsoleerd in 
Noord-Amerika en Europa. Deze stam is heel resistent 
aan fluorochinolonen. Zijn ontstaan werd waarschijnlijk 
in de hand gewerkt door het algemeen gebruik van 
chinolonen in verzorgingsinstellingen buiten het zie-
kenhuis6. Van chinolonen is bij herhaling aangetoond 
dat ze kolonisatie door MRSA in de hand werken7. 

Chinolonen worden nooit als eerste keuze behandeling 
aanbevolen, behalve bij prostatitis en orchi-epididymitis 
en in geval van gastro-enteritis, als een antibiotische 
behandeling aangewezen is. Bij de ambulante behande-
ling van “community acquired pneumonie” (CAP) bieden 
chinolonen geen voordeel t.o.v. ander antibiotica8,9. 
Het gebruik van chinolonen kan gepaard gaan met neuro-
psychiatrische ongewenste effecten (frequenter bij 
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ouderen): psychose, delier, verwardheid, hallucinaties 
en convulsies. Het kan ook aanleiding geven tot tendi-
nitis en zelfs peesrupturen en ook dit vooral bij oudere 
personen. Daarenboven gaan chinolonen gepaard met 
een groter cardiaal risico (verlenging van het QT inter-
val) dan andere antibiotica. Farmacovigilantiegegevens 
hebben gevallen van Lyell-syndroom en dodelijke lever-
aandoeningen bij gebruik van moxifloxacine aan het 
licht gebracht10.

Chinolonen zijn slechts zelden een eerste keuze. Chinolonen zijn slechts zelden een eerste keuze. 
Hun gebruik kan gepaard gaan met, soms ernstige, Hun gebruik kan gepaard gaan met, soms ernstige, 
ongewenste effecten, vooral bij ouderen.ongewenste effecten, vooral bij ouderen.

1.2. Fosfomycine 

Fosfomycine is een antibioticum waarvan het gebruik 
wordt voorbehouden voor de behandeling van urine-
weginfecties. Het wordt vaak voorgeschreven bij 
ouderen. Volgens Farmanetgegevens werden in 2009 
ongeveer 72.000 personen van 65 tot 74 jaar, 54.000 
personen van 75 tot 79 jaar en 146.000 80-plussers 
met dit geneesmiddel behandeld (in totaal dus 272.000 
personen, meer dan de 233.000 personen tussen 13 
en 64 jaar die dit geneesmiddel hebben gekregen). 
Zoals aangegeven in de inleiding van deze brief, wordt 
dit antibioticum ook opvallend veel voorgeschreven in 
WZC’s ter preventie van urineweginfecties1,2. Zijn de 
werkzaamheid en de veiligheid van fosfomycine echter 
specifiek bij ouderen onderzocht?
Een oudere en kleinschalige studie11 van slechte kwa-
liteit vergeleek de werkzaamheid van fosfomycine en 
norfloxacine bij 45 vrouwen en 15 mannen van gemid-
deld 68 jaar. De werkzaamheid van beide middelen 
bleek vergelijkbaar te zijn.
In een andere open-label RCT12 bij 386 vrouwen tussen 
16 en 75 jaar en met subgroepanalyse van vrouwen 
ouder dan 58 jaar, bleek fosfomycine niet werkzamer dan
pipemidinezuur (niet beschikbaar in België) 2 x 400 mg 
gedurende 5 dagen. Een recente meta-analyse13 kon 
geen andere studies van goede kwaliteit vinden die 
specifiek in een oudere populatie werden uitgevoerd. 
Fosfomycine is dus geen eerste keuze voor de behan-
deling van lage urineweginfecties bij ouderen en er 
bestaat ook geen therapeutische indicatie om het voor 
te schrijven bij asymptomatische bacteriurie bij oude-
ren.

Opmerking over urineweginfecties bij geïnstitutiona-
liseerde ouderen 
Op basis van consensus van experten worden ver-
schillende criteria voor urineweginfecties voorgesteld, 
specifiek voor bewoners van zorginstellingen voor lang-
durig verblijf. De McGeer criteria worden het meest 
gebruikt14. Volgens deze consensus kan, in afwezigheid 
van een blaassonde, een diagnose van urineweginfectie 

gesteld worden indien minstens 3 van de 5 volgende 
criteria aanwezig zijn:
- koorts (>38°) of rillingen 
- verergering of recent ontstaan van dysurie, pollaki-

surie of urge-klachten
- verergering of recent ontstaan van (druk)pijn of 

gevoeligheid in de flank of suprapubisch
- verandering in geur (misselijkmakend), kleur (bloed?) 

of uitzicht van de urine (troebel, bezinksel) [NVDR: 
op het moment van de urinelozing]

- mentale of functionele achteruitgang (bv. verergering 
of recent ontstaan van incontinentie).

Wanneer een bacteriurie (> 100.000 CFU/ml in de urine-
kweek) én pyurie (> 10 WBC/veld bij urineonderzoek) 
als definitie wordt genomen voor een urineweginfectie, 
vertonen deze verschillende criteria (McGeer, Loeb, 
Loeb gecorrigeerd) een uiteenlopende sensitiviteit, spe-
cificiteit en voorspellende waarde15. Voor de McGeer 
criteria bijvoorbeeld bedroeg de sensitiviteit 30%, de 
specificiteit 82%, de positieve voorspellende waarde 
57% en de negatief voorspellende waarde 61%. Wij 
berekenen een aantonende kracht (sensitiviteit/(1 - 
specificiteit)) van 1,6 en een uitsluitende kracht (spe-
cificiteit/(1 - sensitiviteit)) van 1,17. Deze zijn beide 
zeer laag om een diagnose van urineweginfectie te 
bevestigen of uit te sluiten. 
In een cohortstudie bij rusthuisbewoners16 tonen 
auteurs van dezelfde onderzoeksgroep van boven-
staande studie15 aan dat dysurie, veranderingen in de 
urine en veranderingen in de mentale toestand signi-
ficant kunnen in verband gebracht worden aan urine-
weginfecties zoals hoger gedefinieerd. Deze studie 
toonde eveneens aan dat er bij een negatief dipstick-
onderzoek voor nitriet en witte bloedcellen, geen sig-
nificante bacteriurie en pyurie werd vastgesteld. Deze 
test blijft dus voor deze populatie een goede uitslui-
tingstest (uitsluitende kracht van 27) maar een slechte 
test om een urine-infectie aan te tonen (aantonende 
kracht van 1,36).
Het belangrijkste probleem van al deze tests is dat zij 
geen duidelijk onderscheid maken tussen een sympto-
matische urineweginfectie die behandeld moet worden 
en een asymptomatische bacteriurie die geen behande-
ling behoeft.

Asymptomatische bacteriurie komt frequent voor bij 
ouderen17: bij ongeveer 15% van de niet-geïnstitutio-
naliseerde ouderen (19% van de vrouwen, 6% van de 
mannen) en bij 25 tot 50% van de geïnstitutionali-
seerde vrouwen en 15 tot 30% van de geïnstitutiona-
liseerde mannen. 
Het opsporen (en het behandelen) van asymptomatische 
bacteriurie wordt noch bij thuiswonende ouderen 
(Niveau van Aanbeveling A2) noch bij geïnstitutiona-
liseerde ouderen (A1) of noch bij personen met een 
permanente blaaskatheter (A1) aanbevolen18. 
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Indien er bij ouderen klachten (verergering of recent 
ontstaan van dysurie, pollakisurie of urge-klachten) 
optreden, kan men met behulp van een negatieve 
nitriet- en leukocytenesterasetest met verse urine een 
urineweginfectie uitsluiten. Enkel een urinecultuur en 
de aanwezigheid van witte bloedcellen in het sedi-
ment bevestigen een urineweginfectie. Een behande-
ling moet dan overwogen worden.

Fosfomycine kan niet aanzien worden als een Fosfomycine kan niet aanzien worden als een 
eerste keuze voor de behandeling van lage uri-eerste keuze voor de behandeling van lage uri-
neweginfecties bij ouderen. Er is ook geen enkele neweginfecties bij ouderen. Er is ook geen enkele 
therapeutische indicatie om het voor te schrijven therapeutische indicatie om het voor te schrijven 
bij asymptomatische bacteriurie bij ouderen. Een bij asymptomatische bacteriurie bij ouderen. Een 
asymptomatische bacteriurie dient niet opgespoord asymptomatische bacteriurie dient niet opgespoord 
of behandeld te worden.of behandeld te worden.

1.3. Amoxicilline-clavulaanzuur en amoxicilline 

Om bacteriële resistentievorming te voorkomen, gaat 
de voorkeur naar een antibioticum met een zo smal 
mogelijk spectrum, in functie van de vermoedelijke 
bacteriële verwekker.
Pneumokokkeninfecties kunnen potentieel veel ern-
stiger verlopen in vergelijking met veel voorkomende 
infecties door andere courante bacteriën in de eer-
ste lijn. De pneumokok is de belangrijkste bacteriële 
verwekker van respiratoire infecties buiten het zie-
kenhuis. Hoewel de meerderheid van deze infecties 
gunstig evolueert, kan de pneumokok soms aanleiding 
geven tot invasieve infecties zoals sepsis, pneumonie, 
meningitis. Wanneer bij een respiratoire infectie geop-
teerd wordt voor een behandeling met antibiotica, 
zal deze dus in de eerste plaats gericht zijn tegen de 
pneumokok. 
De meeste pneumokokken zijn nog steeds zeer gevoe-
lig voor penicilline. Het percentage pneumokokken 
met verminderde penicillinegevoeligheid (intermediair 
gevoelig en volledig resistent) in isolaten onderzocht 
door het nationaal referentielaboratorium is de laatste 
jaren in België gedaald van 15,1% in 2002 naar 9,7% 
in 2010 (in 2009 was dit 7,4%, dus recent opnieuw 
toegenomen). Anderzijds daalde het aantal volledig 
resistente stammen van 0,6% in 2002 naar 0,1% in 
2010. De distributie van de kapseltypes is over deze 
jaren eveneens gewijzigd (type 1 komt frequenter 
voor in bloed en pleura terwijl type 19 veruit het 
meest frequent voorkomt bij meningitis en AOM). 
De antibiotica-resistentie van de verschillende typen 
pneumokokken zijn eveneens verschillend (o.a. type 
19 vaker resistent).
De penicillineresistentie van de pneumokok is te wij-
ten aan de wijziging van het doelwit van het antibi-
oticum, namelijk de Penicillin Binding Proteins (PBP), 
en niet aan de productie van betalactamase. Het is 

dus zinloos om clavulaanzuur toe te voegen om deze 
resistentie te overkomen. In geval van intermediaire 
gevoeligheid aan penicilline, volstaat het de dosis van 
het β-lactam-antibioticum te verhogen. Bij volledige 
penicillineresistentie behouden bepaalde chinolonen, 
voornamelijk moxifloxacine en (in mindere mate) levof-
loxacine, op dit ogenblik nog een goede activiteit. Om 
het ontstaan van resistentie tegen te gaan is het van 
essentieel belang het gebruik van chinolonen voor te 
behouden voor de behandeling van problematische 
infecties die het echt vereisen (IgE-gemedieerde peni-
cilline allergie, volledige penicillineresistente pneu-
mokok). Andere argumenten om chinolonen voor te 
behouden voor bepaalde specifieke gevallen worden 
hierboven beschreven.

In het kader van een verantwoord antibioticum-
beleid zal, indien een antibioticum bij een respiratoire 
infectie aangewezen is, de voorkeur gegeven worden 
aan amoxicilline (in voldoende hoge dosis) aange-
zien dit effectief is in >99% van alle pneumokokken-
infecties. Dit wordt ook vaak aanbevolen bij acute (niet 
ernstige) COPD-exacerbaties (BAPCOC-gids). Maar 
bij patiënten met een hoge antibiotische druk en/of 
gehospitaliseerde patiënten wordt er, uit vrees voor
de aanwezigheid van andere kiemen (dan pneumo-
kokken) die amoxicillineresistent zijn, aanbevolen om 
over te stappen naar amoxicilline-clavulaanzuur indien 
er geen verbetering optreedt met amoxicilline alleen 
na 48 uur. 

Opmerking over lage luchtweginfecties bij geïnstitutio-
naliseerde ouderen
De keuze tussen amoxicilline en amoxicilline-clavulaan-
zuur dient aangepast te worden bij geïnstitutionali-
seerde bejaarden. Lage luchtweginfecties, en voor-
namelijk pneumonie opgelopen in het WZC (NHAP 
- Nursing home-acquired pneumonia), vertonen spe-
cifieke kenmerken19. Een voorafgaande antibiotica-
behandeling verhoogt (significant), zoals bij iedere 
patiënt, het risico op resistentie, maar de functionele 
grenzen (score op ADL afhankelijkheid of score op 
de Katz-schaal) vormen eveneens een risicofactor op 
antibioticaresistentie. Belgische experten20 stellen voor 
om de behandeling van NHAP bij Rusthuisbewoners 
met een score > 16,5 op de Katz-schaal te starten met 
amoxicilline-clavulaanzuur ter vervanging van amoxi-
cilline.

Amoxicilline blijft het eerste keuze antibio-Amoxicilline blijft het eerste keuze antibio-
ticum bij elke pneumokokkeninfectie. Voor ticum bij elke pneumokokkeninfectie. Voor 
lage luchtweginfecties bij residenten met eenlage luchtweginfecties bij residenten met een
Katz-score >16,5 kan amoxicilline-clavulaanzuur, bij Katz-score >16,5 kan amoxicilline-clavulaanzuur, bij 
consensus, als eerste keuze beschouwd worden.consensus, als eerste keuze beschouwd worden.
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1.4. Verantwoord antibioticabeleid in woon- en 
zorgcentra

De hierboven vermelde voorbeelden en de hieronder 
volgende bemerkingen over infecties met Clostridium 
difficile en MRSA illustreren het essentieel belang van 
een rationeel antibioticabeleid binnen WZC’s. 
Verschillende auteurs spreken van "antimicrobial ste-
wardship“ voor een verantwoord gebruik van antibiotica 
in WZC’s21. De coördinerend en raadgevende arts kan 
een centrale rol spelen bij het invoeren van een geco-
ordineerd en omzichtig antibioticabeleid en het opvol-
gen van de naleving ervan, bij voorkeur in overleg met 
lokale groepen die verantwoordelijk zijn voor het voe-
ren van een verantwoord antibioticabeleid in ziekenhui-
zen (Antibiotherapiebeleidsgroep (ABTBG), op initiatief 
van BAPCOC22) en/of met de lokale infectiologen. 

De ESAC-studie1 in 2009 toont aan dat er in slechts 
56% van de betrokken WZC’s lokale systematische 
praktijkrichtlijnen voor een goed gebruik van antibio-
tica aanwezig waren. 
Een lokaal overkoepelend antibioticabeleid (ziekenhui-
zen, WZC’s, ambulante zorg) voor een goed gebruik 
van antibiotica zou, in functie van de lokale en/of 
regionale epidemiologische gegevens nog een extra 
stap vooruit zijn.

Een verantwoord antibioticabeleid in WZC is van Een verantwoord antibioticabeleid in WZC is van 
essentieel belang. De coördinerend en raadgevende essentieel belang. De coördinerend en raadgevende 
arts kan een centrale rol spelen bij het invoeren van arts kan een centrale rol spelen bij het invoeren van 
een gecoördineerd en omzichtig antibioticabeleid een gecoördineerd en omzichtig antibioticabeleid 
en het opvolgen van de naleving ervan.en het opvolgen van de naleving ervan.

2. MRSA

In de Belgische woon- en zorgcentra werden preva-
lenties van MRSA-dragerschap (Methicilline-Resistente 
Staphylococcus Aureus) van 3,8%23 en 4,9%24 gerap-
porteerd in 2000 en 2001. In 2006 bleek uit een 
Belgische studie op initiatief van het Federaal Platform 
voor Ziekenhuishygiëne (BAPCOC) in 60 WZC’s dat het 
MRSA-dragerschap ondertussen opgelopen was tot 
19%5. 
MRSA is resistent aan alle β-lactamantibiotica, dus ook 
aan penicillines en cefalosporines. HA-MRSA is boven-
dien vaak resistent aan andere antibioticaklassen, zoals 
bijvoorbeeld de chinolonen5. 

Voor preventie van overdracht van HA-MRSA in de 
WZC’s verwijst BAPCOC naar maatregelen, geformu-
leerd door een consensus van Belgische experten83. 
Deze richtlijn beschrijft vier belangrijke maatregelen:
- een gecoördineerd en omzichtig antibioticumbeleid
- algemene hygiënemaatregelen (onder andere 

handontsmetting met een hydro-alcoholische oplos-
sing)

- barrièremaatregelen bij verzorging van patiënten 
gekoloniseerd of geïnfecteerd door MRSA

- opsporen van MRSA-dragerschap bij risicopatiënten en 
in het kader van een epidemie en dekoloniseren van 
MRSA-dragers (niveau van aanbeveling door experten 
voor het opsporen van dragerschap is (veel) lager). 

Het opsporen van MRSA-dragers (uitstrijkje van neus, 
keel en perineum, alsook van wonden en stomieën) is 
enkel aangewezen bij (her)opname van een bewoner 
met verhoogd risico op kolonisatie of in het kader van 
een epidemie (twee nieuwe gevallen van kolonisatie of 
infectie binnen de maand op dezelfde functionele een-
heid gedetecteerd naar aanleiding van een indexcasus). 
Een bewoner met verhoogd risico op kolonisatie wordt 
gedefinieerd als 1) een persoon met een ziekenhuis-
opname in de voorbije 6 maanden; of 2) een persoon 
die voldoet aan minstens 3 van de volgende criteria: 
antibioticumgebruik in de voorbije maand; aanwezig-
heid van een urinesonde, wonde, stoma of katheter; 
mobiliteitsbeperking; kolonisatie of infectie met MRSA 
in voorgeschiedenis.
Schema voor dekolonisatie:
- De bewoner wordt gedurende 5 dagen dagelijks 

volledig gewassen met povidone-iodinezeep of met 
chloorhexidinezeep; de haren worden in dezelfde 
periode 2 maal gewassen met hetzelfde product.

- Beide neusholten worden gedurende 5 dagen 3 maal 
daags ingestreken met mupirocinezalf, waarvan de 
werkzaamheid is aangetoond in de ziekenhuisset-
ting25,26.

Deze richtlijnen herhalen het essentiële karakter van 
een rationeel antibioticumbeleid in de instelling om 
ontwikkeling en verspreiding van microbiële resistentie 
te vermijden.
Andere recente internationale richtlijnen gaan in 
dezelfde richting27.

Een gecoördineerd en omzichtig antibioticabeleid Een gecoördineerd en omzichtig antibioticabeleid 
in WZC’s is één van de belangrijkste maatregelen in WZC’s is één van de belangrijkste maatregelen 
in de bestrijding van MRSA.in de bestrijding van MRSA.

3. Gastro-enteritis in WZC’s

Evidentie met een zwak niveau van bewijskracht toont 
aan dat, in de algemene bevolking, een antibioticabe-
handeling een gunstig effect kan hebben op de duur 
van de diarree, op de koorts en/of de frequentie van de 
diarree bij bepaalde volwassenen met milde tot matig 
ernstige diarree28. De mogelijke ongewenste effecten 
en het risico op ontwikkeling van resistentie lijken 
deze voordelen teniet te doen. De behandeling moet 
in de eerste plaats gericht zijn op de preventie of de 
behandeling van dehydratatie.
Hospitalisatie voor intraveneuze antibiotische behandeling 
is wel aangewezen voor patiënten met een septisch 
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beeld, ernstige aantasting van de algemene toestand 
en bloederige diarree5. Een antibioticabehandeling met 
een chinolone (ciprofloxacine) gedurende 3 à 5 dagen 
wordt aanbevolen bij een dysenteriesyndroom (diarree 
met koorts, bloederige stoelgang of belangrijke aan-
tasting van de algemene toestand)5 en bij bewezen 
infectie door salmonella bij risicopatiënten (personen > 
50 jaar, immuungedeprimeerden, patiënten met klep-
lijden of implantaten)29-31. 
De werkzaamheid van darmantiseptica zoals nifuroxazide 
(niet meer beschikbaar als specialiteit in België) is niet 
aangetoond.

Onderstaande aanvullende informatie over het 
Norovirus en Clostridium difficile kan nuttig zijn voor 
voornamelijk geïnstitutionaliseerde ouderen.

3.1. Norovirus

Het norovirus werd voor het eerst geïdentificeerd in 
1968, in Norwalk (Ohio – VS) bij een epidemie van 
gastro-enteritis. Momenteel zijn 5 verschillende groepen 
van norovirussen geïdentificeerd, 2 bij de dieren 
(murine of bovine), 2 zowel bij de mens als bij bepaalde 
dieren (varkens of honden) en 1 alleen bij de mens 
(met momenteel 8 geïdentificeerde genotypes). Na een 
incubatie van 12 tot 24 uur veroorzaakt de infectie een 
niet-bloederige diarree, braken, misselijkheid, buikpijn. 
Een milde koorts en diffuse pijnklachten kunnen voor-
komen, met een ziektebeeld van "buikgriep“, dat niets 
te maken heeft met een infectie met een influenzavirus. 
Sommigen kunnen alleen klachten hebben van braken 
en diarree. Een asymptomatische “infectie” (identifi-
catie van norovirus in de stoelgang) werd eveneens 
gemeld. 
Meestal is er een spontane genezing binnen de 3 
dagen, maar het kan ook 4 tot 6 dagen duren, vooral 
bij jonge kinderen, ouderen of gehospitaliseerde per-
sonen. Meerdere overlijdens, in verband gebracht met 
een infectie met het norovirus, werden gemeld bij 
ouderen en in het kader van een epidemie in zorgin-
stellingen voor langdurig verblijf.
Het virus kan worden overgedragen via de voeding of 
via besmette dranken, via huidcontact of via aerosol33. 
Het virus wordt beschreven als uiterst besmettelijk en 
een duurzame immuniteit werd niet geobserveerd. 
Men kan het virus opsporen in fecesmonsters: deze 
bevatten tot 100 miljard virale kopieën per gram stoel-
gang op dag 2 tot dag 5, maar ook nog 4 weken na 
de besmetting. Ook in braaksel kan het virus aangetoond 
worden. Het nut van de identificatie van het virus dat 
effectief de besmetting veroorzaakte, wordt betwijfeld32. 

Norovirussen worden beschouwd als de frequentste 
oorzaak van niet-bacteriële gastro-enteritis en zijn 
verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de gastro-

enteritis-epidemieën33,34. Deze epidemieën kunnen het 
hele jaar door voorkomen, maar zijn frequenter in de 
wintermaanden. Ze zijn ook frequenter in instellingen 
zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en scholen.
De Amerikaanse Centers for Disease Control brachten 
onlangs een aantal richtlijnen uit35. Ze raden ook aan 
om stoelgangstalen te nemen om het virus te identifi-
ceren in alle gevallen van epidemische gastro-enteritis. 
Deze richtlijnen zijn: 
- een strikte handhygiëne (wassen met zeep, minstens 

20 seconden spoelen met stromend water en even-
tueel ontsmetten met alcohol)

- in afzondering plaatsen van besmette personen (tot 
24 à 48u na het verdwijnen van de symptomen) en 
de mogelijks besmette personeelsleden (tot 48 à 72u 
na het verdwijnen van de symptomen)

- voedselhygiëne vooral bij voorbereide maaltijden
- schoonmaken en ontsmetten van werkmaterialen en 

-oppervlakken.

3.2. Clostridium difficile

Clostridium difficile is een Grampositieve anaërobe 
sporenvormende bacil. Alleen de toxinogene stam-
men worden als pathogeen beschouwd. De toxinogene 
stammen produceren 2 toxines, A en B. Een derde 
toxine, het binaire toxine, wordt geproduceerd door 
bepaalde stammen, zoals het ribotype 02736, dat 15 
à 20 keer meer toxine A en B produceert dan andere 
stammen6. 
In 2004 hebben Canadese publicaties een belang-
rijke stijging (meer dan 5 keer) van de incidentie van 
Clostridium-diarree in ziekenhuizen aangetoond. Nog 
belangrijker is dat de ernst van de gevallen in aan-
zienlijke mate is toegenomen. Sommige cijfers tonen 
aan dat de mortaliteit gemiddeld van 4% naar 13% is 
gestegen, met pieken tot 30% bij de oudste patiënten. 
Tijdens de zomer van 2005 werd een hypervirulente 
C. difficile-stam, gelijkend op deze aangetroffen in 
Canada, geïsoleerd tijdens een epidemie in Engeland en 
later in Nederland. Deze stam is sindsdien ook geïden-
tificeerd in verschillende Belgische ziekenhuizen. In 
Belgische ziekenhuizen worden er nog steeds positieve 
stalen van dit ribotype 027 gevonden37. 
Het prevalentiecijfer van asymptomatisch dragerschap 
van Clostridium difficile in instellingen voor chronische 
zieken schommelt tussen 5 en 30%. Het opsporen van 
Clostridium difficile buiten een episode van waterige 
diarree is zinloos. De prevalentie van een C. difficile-
infectie in WZC’s varieert tussen 2,1 en 8,1%, maar specifiek 
voor België zijn momenteel geen cijfers beschikbaar.

Een Clostridium difficile geassocieerde diarree (CDAD) 
is gewoonlijk een waterige diarree. De stoelgang heeft 
een karakteristieke stinkende geur, zeer herkenbaar 
voor de zorgverstrekker die met dergelijke patholo-
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gie reeds eerder geconfronteerd werd. Slijm en occult 
bloed kunnen aanwezig zijn, maar bloederige diarree is 
zeldzaam. De diarree kan gepaard gaan met buikpijn, 
koorts en paralytische ileus. Een verhoging van het 
aantal witte bloedcellen is aantoonbaar bij ongeveer 
de helft van de patiënten. Deze verhoging kan zelfs het 
optreden van de diarree voorafgaan en is geassocieerd 
met een ongunstige prognose bij een leucocytose van 
meer dan 20.000 witte bloedcellen/mm³. Bij ernstige 
gevallen kunnen complicaties optreden zoals dehydra-
tatie, elektrolytenstoornissen en, in geval van pancolitis, 
toxisch megacolon met soms een colon-perforatie.
De voor C. difficile typische diarree begint tijdens 
een antibiotherapie of kort na het stopzetten ervan. 
Langere intervallen vóór het optreden van de diarree 
(tot 6 weken na het stopzetten van antibiotica) worden 
steeds meer beschreven38.

Preventieve maatregelen zijn erg belangrijk. Gezien 
behandeling met antibiotica de belangrijkste risico-
factor is, is een rationeel antibioticabeleid de eerste 
stap in de preventie. Cefalosporines, penicillines en 
clindamycine en waarschijnlijk ook fluorochinolonen 
zouden het grootste risico vormen. Het ribotype 027 
van Clostridium difficile, dat gepaard gaat met ernsti-
ger pathologie en met een mortaliteit van minstens 7%, 
is zeer resistent tegen fluorochinolonen; dit werd waar-
schijnlijk in de hand gewerkt door het ruim gebruik 
van chinolonen in verzorgingsinstellingen en buiten de 
ziekenhuissetting6. Van gebruik van chinolonen is bij 
herhaling ook aangetoond dat kolonisatie door MRSA 
in de hand gewerkt wordt7.

Een retrospectieve cohortstudie onderzocht het ver-
band tussen de inname van protonpompinhibitoren 
en het optreden van recidiverende Clostridium dif-
ficile-infecties. Deze infecties waren frequenter bij 
een behandeling met PPI’s (25,2% versus 18,5%; p = 
0,006). Het risico was het hoogst bij 80-plussers en bij 
de personen met een antibiotische behandeling (voor 
andere indicaties dan de Clostridium difficile-infectie)39.

Naast een verantwoord antibioticabeleid zijn strikte 
hygiënemaatregelen ook van belang. Belgische richt-
lijnen zijn online beschikbaar40. Hierin wordt vooral 
gehamerd op:
- strikte handhygiëne: ontsmetting met een middel op 

basis van alcohol voor en na elke aanraking van de 
bewoner, 

- als de handen duidelijk bevuild zijn: eerst wassen 
met water en zeep alvorens ze te ontsmetten met 
een middel op basis van alcohol.

De maatregelen aanbevolen bij MRSA-infecties, zijn hier 
eveneens van toepassing. Internationale maatregelen 
hierover zijn vergelijkbaar: restrictief voorschrijven van 
antibiotica, handhygiëne, persoonlijke beschermings-
middelen, ontsmetting van de omgeving, (cohort-)

isolatie (besmet – niet besmet)41. Vooral in zorginstel-
lingen voor langdurig verblijf worden er aanvullende 
maatregelen aanbevolen: barrièremaatregelen, reinigen 
van de omgeving en sporicide ontsmetting41. 

Voor de behandeling van weinig ernstige Clostridium 
difficile-infecties wordt buiten het ziekenhuis hoofdza-
kelijk metronidazol aanbevolen21. Voor ernstige infec-
ties met een verslechtering van de algemene toestand 
is een ziekenhuisopname noodzakelijk.

Een verantwoord antibioticabeleid (o.a. zeer restric-Een verantwoord antibioticabeleid (o.a. zeer restric-
tief voorschrijven van chinolonen) is absoluut nood-tief voorschrijven van chinolonen) is absoluut nood-
zakelijk om intestinale infecties met Clostridium te zakelijk om intestinale infecties met Clostridium te 
vermijden. Strikte hygiënemaatregelen zijn heel vermijden. Strikte hygiënemaatregelen zijn heel 
belangrijk om de uitbreiding van gastro-enteritis belangrijk om de uitbreiding van gastro-enteritis 
(vooral veroorzaakt door het norovirus) te vermij-(vooral veroorzaakt door het norovirus) te vermij-
den.den.

4. Geneesmiddelen voor de preventie en      
de behandeling van influenza

Neuraminidase-inhibitoren (oseltamivir en zanamivir) 
zijn de enige antivirale middelen tegen influenza die 
momenteel beschikbaar zijn in België. Ze kunnen in 
geen geval de jaarlijkse influenzavaccinatie vervangen.

In een vorige versie van de Cochrane review van 
Jefferson et al.42 uit 2007 concludeerden de auteurs dat 
oseltamivir en zanamivir een beperkt effect hadden 
op de ernst en de duur van de symptomen (ziekteduur 
gemiddeld met 1 dag verminderd) indien ze snel opgestart 
werden (binnen de 48 uur na optreden van de symptomen). 
Uit deze publicatie kon geen conclusie getrokken worden 
over het nut van antivirale middelen bij personen met een 
verhoogd risico van complicaties door influenza.
In 2009 voerden de auteurs hun meta-analyse opnieuw 
uit, maar deze keer includeerden ze enkel gepubliceerde 
studies. Ze besloten dat neuraminidase-inhibitoren niet 
meer werkzaam waren dan placebo voor de preventie 
van klinische griepepisodes (klinisch griepaal syndroom 
zonder opsporen/identificatie van het influenzavirus) 
bij gezonde volwassenen, maar dat oseltamivir per os 
en zanamivir via inhalatie wel preventief werkzaam 
waren voor wat betreft bevestigde influenza-infecties. 
In de behandeling van influenza kunnen oseltamivir en 
zanamivir de duur van de symptomen verkorten maar 
hun werkzaamheid in de preventie van complicaties 
(pneumonie, bronchitis, middenoorontsteking en sinu-
sitis) is onvoldoende bewezen, net als hun effect op het 
antibioticagebruik en het aantal ziekenhuisopnames42. 
Omdat de auteurs van mening waren hun huidige 
conclusies niet (meer) correct waren en dat een meta-
analyse van alle (gepubliceerde én niet gepubliceerde) 
studieresultaten absoluut noodzakelijk was, trokken 
zij recent hun review terug uit de Cochrane Library84.
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Een recente meta-analyse van goede kwaliteit, even-
eens gebaseerd op gepubliceerde gegevens, toont 
betere resultaten bij het gebruik van neuraminidase-
inhibitoren: vermindering risico op complicaties: RR = 
0,74 (95% BI van 0,58 tot 0,95; sterke heterogeniteit 
tussen de studies)43. De auteurs besluiten toch ook dat 
verder onderzoek noodzakelijk is.

De ongewenste effecten van oseltamivir zijn vooral nau-
sea en neuropsychiatrische effecten42,44, maar diplopie 
en ritmestoornissen werden eveneens beschreven45.
Er wordt een toenemende resistentie van het influenza-
virus tegen oseltamivir gemeld42. Voor pandemische 
influenza zijn er momenteel onvoldoende gegevens om 
het nut van neuraminidase-inhibitoren46 te bepalen.
Deze middelen worden niet geselecteerd in het WZC 
Formularium.

Neuraminidase-inhibitoren (oseltamivir en zanami-Neuraminidase-inhibitoren (oseltamivir en zanami-
vir) hebben een zeer beperkte en betwiste werk-vir) hebben een zeer beperkte en betwiste werk-
zaamheid op vlak van complicaties door influenza; zaamheid op vlak van complicaties door influenza; 
ze vervangen in geen geval een influenzavaccinatie.ze vervangen in geen geval een influenzavaccinatie.

5. Scabiës

In de geïndustrialiseerde landen komt scabiës het fre-
quentst voor in woon- en zorgcentra en andere zorg-
instellingen voor langdurig verblijf. Hoogbejaarden en 
demente rusthuisbewoners zijn risicogroepen geworden. 
De voorkeursbehandeling blijft permethrine 5% lokaal47.
 Verschillende studies en hun meta-analyse hebben de 
werkzaamheid van deze behandeling al aangetoond48. 
Ook voor oraal ivermectine werd de werkzaamheid aan-
getoond49. Het is niet beschikbaar in België (maar kan 
ingevoerd worden). De aanbevolen dosis in deze indi-
catie is, per consensus, eenmalig 200 µg/kg, eventueel 
herhaald na 14 dagen47. Deze orale behandeling is 
voorbehouden voor instellingen voor langdurig verblijf 
waar schurftepidemieën frequent en moeilijk te behan-
delen zijn gezien de moeilijkheden om iedereen tegelijk 
te behandelen met de klassieke lokale behandeling48.

Naast deze medicamenteuze behandeling zijn ook alge-
mene maatregelen noodzakelijk voor iedere patiënt 
besmet met scabiës en specifieke maatregelen voor de 
WZC-setting. De algemene maatregelen voorgesteld 
door experten zijn:
- kledij, lakens, handdoeken en andere wasgoed in een 

plasticzak deponeren nadat die eventueel besproeid 
werden met een insecticide

- de plasticzak afsluiten en gesloten houden gedu-
rende minstens 24 uur

- de kledij wassen of drogen bij een temperatuur van 
60°C gedurende minstens 10 minuten

- kledij die niet in de wasmachine kan gewassen wor-
den gedurende minstens 72 uur in afgesloten plas-
ticzak bewaren.

In WZC’s worden er aanvullende voorzorgsmaatregelen 
aanbevolen tot 24 uur na de behandeling48:
- "contact“maatregelen: indien mogelijk de bewo-

ner in een eenpersoonskamer brengen en isoleren, 
strikte handhygiëne (met water en zeep want hydro-
alcoholische oplossingen hebben geen effect op de 
schurftmijt), bescherming door een schort met lange 
mouwen, aangepaste behandeling van het wasgoed, 
reinigen van het klein materiaal (bloeddrukmeter, 
riemen tillift, enz) met scabicide middel en het ver-
plaatsen van de patiënt beperken

- het personeel dat in rechtstreeks contact komt met 
de patiënt, zijn kledij of bedlinnen moet handschoe-
nen en een schort met lange mouwen dragen tot 24 
uur na het einde van de behandeling

- overschoenen dragen bij scabiës norvegica, die erg 
besmettelijk is door desquamatie (afschilfering) van 
de patiënt

- besmette personeelsleden binnen een instelling kun-
nen scabiës overdragen naar andere patiënten en 
collega’s; ze moeten thuis blijven tijdens hun behan-
deling

- Preventieve behandeling van alle risicopersonen (die 
in rechtstreeks contact komen met de getroffen 
bewoner), symptomatisch of niet, binnen de 24 tot 
48 uur 

- alle kleren, schoenen, handdoeken, enz… moeten 
24 uur na de behandeling gewassen worden.

- ook bezoekers worden uitdrukkelijk verzocht zich te 
houden aan de “contact”maatregelen 

- op het einde van de behandeling wordt de kamer 
van de patiënt ontsmet

- in een epidemische context (optreden van 2 nieuwe 
gevallen van schurft over een periode van 6 weken) 
wordt er aanbevolen om preventief het personeel te 
behandelen dat in contact (huidcontact) kwam met 
besmette patiënten

De voorkeursbehandeling van scabiës is perme-De voorkeursbehandeling van scabiës is perme-
thrine 5% lokaal. Ivermectine wordt voorbehou-thrine 5% lokaal. Ivermectine wordt voorbehou-
den voor zorginstellingen voor langdurig verblijf den voor zorginstellingen voor langdurig verblijf 
waar schurftepidemieën frequent voorkomen en waar schurftepidemieën frequent voorkomen en 
moeilijk te behandelen zijn gezien de moeilijkhe-moeilijk te behandelen zijn gezien de moeilijkhe-
den om iedereen tegelijk te behandelen met de den om iedereen tegelijk te behandelen met de 
klassieke lokale behandeling. klassieke lokale behandeling. 

6. Vaccinatie

6.1. Tetanus/difterie

Het belang van herhalingsvaccinatie tegen tetanus bij 
ouderen wordt in alle richtlijnen vermeld: "Hoewel 
dankzij een goede vaccinatiegraad de incidentie van 
tetanus sterk gedaald is, worden er elk jaar nog enkele 
gevallen gemeld. In het merendeel van de gevallen 

geneesmiddelenbrief sept NL.indd 16geneesmiddelenbrief sept NL.indd   16 7/09/11 14:517/09/11   14:51



Geneesmiddelenbrief ■ jaargang 18 ■ nr. 3 ■ september 2011 29

Chronisch zieke ouderen lopen tijdens een inflChronisch zieke ouderen lopen tijdens een infl u- u-
enza-infectie meer risico’s op complicaties; enza-infectie meer risico’s op complicaties; 
inflinfl uenzavaccinatie wordt daarom aanbevolen. uenzavaccinatie wordt daarom aanbevolen.

Vaccinatie van het WZC-personeel
Uit studies met een groot risico op bias blijkt dat het 
vaccineren van het verzorgend en verplegend personeel 
in woon- en zorgcentra de incidentie van griepale syn-
dromen en de mortaliteit van de bewoners vermindert, op 
voorwaarde dat ook de bewoners het vaccin kregen57. 
Op basis hiervan lijkt de vaccinatie van het (verzorgend) 
personeel kosteneffectief58. Personen werkzaam in de 
gezondheidssector die in rechtstreeks contact komen 
met personen uit groep 1 (waaronder alle 65-plussers 
en alle personen die in een instelling opgenomen zijn) 
behoren tot één van de groepen waarvoor de Hoge 
Gezondheidsraad een anti-influenza-vaccin aanbeveelt. 

6.3. Pneumokokkenvaccin

De pneumokok vormt een ernstig probleem voor de 
volksgezondheid omwille van zijn pathogeen vermogen 
en het risico van resistentievorming tegen penicilline 
en andere antibiotica (zie hoger). Uit epidemiologisch 
onderzoek blijkt dat roken de belangrijkste risicofactor 
is voor invasieve pneumokokkeninfectie bij gezonde 
volwassenen59. 

Hoewel pneumokokkenvaccinatie in vele landen wordt 
aanbevolen, is er controverse over het preventief effect 
ervan. In België wordt vaccinatie tegen pneumokokken 
aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad voor risico-
patiënten: o.a. bij asplenie, COPD, congestief hartfalen, 
ethylisme en bij alle personen ouder dan 65 jaar60. 
Aanbevelingen zijn vooral gebaseerd op het gegeven 
dat de morbiditeit en mortaliteit door invasieve pneu-
mokokkeninfecties bij bepaalde risicogroepen hoog 
is62. Uit gerandomiseerde studies blijkt een duidelijke 
werkzaamheid tegen invasieve pneumokokkeninfec-
ties (waaronder bacteriëmie) bij voornamelijk oudere 
en geïnstitutionaliseerde personen, maar niet tegen 
pneumonie en mortaliteit62.
Volgens een recentere meta-analyse is het vaccin niet 
werkzaam bij ouderen of bij chronisch zieke volwas-
senen, noch voor wat betreft de preventie van een 
veronderstelde pneumokokkenpneumonie (RR 1.04, 
95% BI van 0.78 tot 1.38), noch voor wat betreft “all 
cause” pneumonie (0.89, 95% BI van 0.69 tot 1.14)63. 
Een andere meta-analyse toont aan dat het pneumo-
kokkenvaccin ook bij COPD-patiënten de morbiditeit 
en de algemene mortaliteit niet beïnvloedt64. 
Een RCT bij Japanse rusthuisbewoners met een gemid-
delde leeftijd van 85 jaar, vindt wel een lagere inci-
dentie van pneumonie met het huidige vaccin tegen 
23 types pneumokokken, evenwel zonder effect op de 

gaat het om oudere personen en in het bijzonder om 
vrouwen. De preventie van tetanus berust enkel op 
individuele bescherming door vaccinatie, waarvoor 
regelmatige herhalingsinentingen noodzakelijk zijn.”51

Hetzelfde geldt voor difterie: "In België is aan de hand 
van serologische analysen aangetoond dat de residuele 
immuniteit in de bevolking na een volledige vaccinatie 
tijdens de kindertijd progressief afneemt. Er bestaat dus 
een reële noodzaak om deze bescherming te versterken 
door herhalingsvaccinaties.”51

Er wordt aanbevolen om de tetanus-difterie-Er wordt aanbevolen om de tetanus-difterie-
vaccinatie om de 10 jaar te herhalen.vaccinatie om de 10 jaar te herhalen.

6.2. Vaccinatie tegen influenza

Zoals de laatst gepubliceerde meta-analyse over 
de werkzaamheid van het anti-influenza-vaccin bij 
65-plussers52 besluit, is er tot op heden geen bewijs 
dat influenzavaccinatie bij ouderen de morbiditeit en 
mortaliteit doet dalen.
Toch behoren personen van 65 jaar en ouder tot 
de risicogroepen (die in aanmerking komen voor 
jaarlijkse influenzavaccinatie), zoals bepaald door 
de Hoge Gezondheidsraad en andere nationale en 
internationale adviesorganen. Zoals opgemerkt in 
de Folia Pharmacotherapeutica van augustus 201053

kunnen vanzelfsprekend bijkomende risicofactoren 
het belang van vaccinatie van individuele 65-plus-
sers vergroten. In een recentere editie van de Folia 
Pharmacotherapeutica54 wordt de jaarlijkse influenza-
vaccinatie voor deze patiënten toch aanbevolen. Gezien 
het zeer geringe risico van belangrijke ongewenste 
effecten door het vaccin, weegt elke mogelijke winst 
van vaccinatie op tegen de mogelijke risico’s op zeer 
ernstige complicaties tijdens het doormaken van een 
influenza-infectie. 
Andere bronnen formuleren meer genuanceerde con-
clusies: "In de praktijk lijkt het verantwoord om vac-
cinatie aan te raden aan ouderen met een verhoogd 
risico van complicaties door de griep, voornamelijk 
rusthuisbewoners, hun omgeving en de verzorgen-
den.“55

Een kleine studie56 toont aan dat, in een populatie van 
ouderen van minstens 50 jaar, die in het ziekenhuis 
werden opgenomen wegens ademhalingsproblemen, 
patiënten met een influenza-infectie (36%) minder 
vaak gevaccineerd waren dan die met een infectie
die niet veroorzaakt werd door het influenzavirus 
(66%). Dit zou kunnen betekenen dat het toedienen 
van het vaccin 62,2% van deze ziekenhuisopnames 
zou kunnen voorkomen. Dergelijke hypotheses moe-
ten bevestigd worden door adequate prospectieve 
studies.
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algemene mortaliteit65. In commentaren wordt gewe-
zen op de beperkingen van deze studie en wordt de 
extrapoleerbaarheid van de resultaten naar andere 
populaties betwijfeld66.

Rekening houdende met deze gegevens, is er onvol-
doende evidentie om het pneumokokkenvaccin bij 
ouderen aan te bevelen. Het pneumokokkenvaccin 
werd onlangs (2011) geschrapt uit het vaccinatiepro-
gramma van ouderen in het Verenigd Koninkrijk67. 
Of vaccinatie van individueel geselecteerde patiënten 
(zoals verzwakte ouderen) tegen pneumokokken voor-
delen heeft, werd niet onderzocht.

Er zijn momenteel te weinig bewijzen die het nut Er zijn momenteel te weinig bewijzen die het nut 
van een systematische pneumokokkenvac-cinatie van een systematische pneumokokkenvac-cinatie 
bij ouderen aantonen.bij ouderen aantonen.

6.4. Vaccinatie tegen zona

Een vaccin tegen zona, dat bestemd is voor immuno-
competente 60-plussers, zal binnenkort op de Belgische 
markt gebracht worden. De (relatieve) werkzaamheid 
van dit vaccin werd vastgesteld in een omvangrijke RCT 
(SPS-studie)68 bij 38.546 personen die in het verleden 
de waterpokken doormaakten (of die minstens 30 jaar 
in de VS verbleven), met een leeftijd van minstens 60 
jaar (gemiddeld 69 jaar; 80-plussers: 6,8%). Vergeleken 
met placebo, vermindert het vaccin de frequentie en 
de duur van alle pijnklachten (acuut en chronisch) en 
de ongemakken die aan zona geassocieerd zijn. Ook 
de incidentie van zona (maar dit in mindere mate bij 
personen ouder dan 70 jaar dan bij personen tussen 
60 en 69 jaar) en de frequentie van post-herpetische 
pijn (na 90 dagen) wordt door het vaccin verminderd. 
De potentiële winst van het vaccin kan uitgedrukt 
worden in het aantal personen dat gevaccineerd moet 
worden (Number Needed to Vaccinate = NNV). In deze 
SPS-studie, is de NNV om bij 1 persoon zona te voor-
komen gelijk aan 59 (95% BI van 50 tot 72), om bij 1 
persoon post-herpetische pijn na minstens 90 dagen 
te voorkomen gelijk aan 364 (259 tot 577) en gelijk 
aan 805 om bij 1 persoon blijvende post-herpetische 
pijn na minstens 6 maanden te voorkomen. De inciden-
tie van post-herpetische pijn na 120 dagen bedraagt 
0,29/1.000 persoonsjaren bij personen die, ondanks 
het feit dat ze gevaccineerd waren, zona ontwikkelden 
en die met antivirale middelen werden behandeld.
Een vergelijkende (gevaccineerde vs. niet-gevaccineerde 
personen) observationele studie69, uitgevoerd in de VS, 
toont dat één geval van zona kan voorkomen worden 
per 70 gevaccineerde personen (incidentie van 2,0 in 
plaats van 3,4% op 3 jaar). Dit gunstig effect werd 
ook bij 80-plussers en chronisch zieke patiënten vast-
gesteld. 

Een review van verschillende studies waaronder de 
SPS-studie70 besluit dat deze vaccinatie efficiënt en 
veilig kan zijn in de preventie van herpes zoster en dat 
op deze manier ook de incidentie van post-herpetische 
neuralgie bij 60-plussers verminderd kan worden.

De meest frequente ongewenste effecten worden 
vooral waargenomen ter hoogte van de injectieplaats: 
roodheid (35,8%), pijn of gevoeligheid (34,5%), 
oedeem (26,2%), jeuk (7,1%)68. 
De risico’s verbonden aan het toedienen van dit vac-
cin aan immunodeficiënte personen en de mogelijke 
risico’s van transmissie naar personen in de naaste 
omgeving moeten verder worden onderzocht.

Een studie naar de kosteneffectiviteit van dit vaccin in 
België71 besluit dat “gebaseerd op de huidige analyses 
van de kosteneffectiviteit en aan de huidige vaccinprijs, 
vaccinatie van volwassenen en ouderen tegen zona niet 
kan worden aanbevolen”.

De werkelijke klinische winst van dit vaccin lijkt ons 
onvoldoende aangetoond. Het is ons niet duidelijk 
of het effect van vaccinatie tegen zona vooraleer er 
immunodeficiëntie optreedt, behouden wordt bij het 
optreden van immunodeficiëntie. Bij gebrek aan evi-
dentie wordt dit vaccin niet aangeraden.

Het nut van vaccinatie tegen zona bij ouderen Het nut van vaccinatie tegen zona bij ouderen 
moet nog verder worden onderzocht.moet nog verder worden onderzocht.

6.5. Vaccinatie tegen kinkhoest

Kinkhoest is een infectie binnen de gemeenschap en 
komt op alle leeftijden voor. Het is moeilijk om te bepa-
len of de incidentie van kinkhoest werkelijk stijgt dan 
wel of deze stijging te wijten is aan een verbetering 
van de diagnose en de registratie van kinkhoest. Beide 
factoren kunnen aan de basis liggen van de geob-
serveerde toename van kinkhoest in de verschillende 
leeftijdscategorieën. 
De diagnose, gebaseerd op de symptomatologie, moet 
door een laboratoriumtest bevestigd worden. Een staal-
name voor kweek is de gouden standaard met een 
specificiteit van 100% maar de incubatieduur is lang 
en de sensitiviteit kan laag zijn (30 tot 60%). Een PCR-
test gaat sneller, met een sensitiviteit van 70 tot 99% 
(daalt na 3 weken infectie) en een specificiteit van 86 
tot 100%. Een fluorescentie-antistof test wordt niet 
meer aanbevolen (sensitiviteit van 10 tot 50%, vari-
erende specificiteit). Serologie is niet internationaal 
gevalideerd (o.a. door CDC in de VS)72.
In België heeft het referentielaboratorium in 1997 
(begin van diagnostiek door middel van PCR) 20 kink-
hoestgevallen bevestigd, een cijfer dat in 2006 toenam 
tot 162 gevallen. De toename van gerapporteerde 

geneesmiddelenbrief sept NL.indd 18geneesmiddelenbrief sept NL.indd   18 8/09/11 12:448/09/11   12:44



Geneesmiddelenbrief ■ jaargang 18 ■ nr. 3 ■ september 2011 31

gevallen wordt niet alleen vastgesteld bij adolescen-
ten en volwassenen; deze is het grootst bij onvolledig 
gevaccineerde of ongevaccineerde zuigelingen onder 
de 2-3 maanden. In de Vlaamse gemeenschap werden 
er tussen juni 2008 en mei 2010, 3 tot 40 gevallen per 
maand gerapporteerd. 
Op basis van serologie73, een niet-gevalideerde interna-
tionale test zoals hierboven vermeld, worden er jaarlijks 
50 tot 150 gevallen gerapporteerd in België, met een 
gemiddelde leeftijd van 9,9 jaar in 1990 en van 33,9 
jaar in 2009. Dit zijn vaak patiënten met minder typi-
sche symptomen. De meerderheid van patiënten met 
een diagnose via PCR-test en/of kweek zijn kinderen 
jonger dan een jaar, zoals hierboven vermeld. 
De epidemiologische gegevens moeten dus geïnterpre-
teerd worden in functie van de gebruikte diagnostische 
methode.

Nog niet door vaccinatie beschermde zuigelingen, die 
door hun directe omgeving besmet kunnen worden, 
vormen vanuit klinisch standpunt het grootste pro-
bleem aangezien de ernstige (soms levensbedreigende) 
complicaties van kinkhoest vooral bij zuigelingen voor-
komen72.
Bij volwassenen ziet men vaak een langdurige hoest, 
meestal gedurende drie weken of meer, maar soms ook 
gedurende maanden. De complicaties zijn pneumonie 
(5%), gebroken ribben (4%), hospitalisatie (tot 3%). 
Urinaire incontinentie, flauwvallen door het hoesten, 
pneumothorax, liesbreuk, subconjunctivale bloeding 
en lumbale discushernia’s werden ook gerapporteerd. 
Ook neurologische complicaties door kinkhoest bij 
volwassenen werden gerapporteerd: encefalopathie, 
migraine-aanvallen en geheugen- en concentratiever-
lies. 
In 2009 werden in de VS de klinische symptomen van 
65-plussers met kinkhoest geregistreerd: 96% had 
een hoest die minstens 14 dagen aanhoudt, 90% een 
paroxysmale hoest, 33% hoestbuien, 27% braken door 
het hoesten en 13% werd hiervoor gehospitaliseerd 
(waarvan 60% meer dan een week, 3% langer dan een 
maand). Tussen 2000 en 2009 overleden 6 personen 
(0,2%) ten gevolge van kinkhoest. Een literatuurover-
zicht bevestigt deze gegevens72.

Verschillende studies tonen aan dat voornamelijk familie-
leden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van 
kinkhoest op zuigelingen (75-83%): ouders (55%), 
broers en zussen (16-20%), ooms en tantes (10%), 
grootouders (6-8%) en verzorgenden (2%)74,75. 
In het kader van kinkhoestpreventie voor pasgeborenen 
die nog niet of onvolledig gevaccineerd zijn, wordt 
het vaccineren van de grootouders (“cocooningstra-
tegie“) aanbevolen. Studies hebben ondertussen de 
immunogene werking van het vaccin (Boostrix®*) ook 
bij 65-plussers aangetoond76. Op basis van deze gege-

vens werden de Amerikaanse richtlijnen aangepast: het 
dTpa vaccin (Boostrix® in België) wordt toegediend aan 
65-plussers die in contact komen (of die in de toekomst 
in contact zullen komen) met kinderen jonger dan 12 
maanden. Ook personen jonger dan 65 jaar kunnen 
gevaccineerd worden77. 
De veiligheid van het herhaald vaccineren met dit dTpa 
vaccin is momenteel niet gekend. Momenteel wordt 
dus aanbevolen om na de leeftijd van 14 jaar éénmalig 
een dosis toe te dienen, hoewel er een sterk gedaalde 
immuniteit tegen kinkhoest werd gerapporteerd na 4 
tot 20 jaar na het doormaken van de ziekte en na 4 
tot 12 jaar na de vaccinatie74.

* Enkel het acellulaire vaccin is beschikbaar in België, en dit 
in associatie met andere vaccins; voor de herhalingsvacci-
natie van volwassenen moet de asso-ciatie tetanus/difterie/
kinkhoest (Boostrix®) gebruikt worden.

Het hervaccineren van ouderen tegen kinkhoest Het hervaccineren van ouderen tegen kinkhoest 
(alsook iedere persoon ouder dan 14 jaar, éénma-(alsook iedere persoon ouder dan 14 jaar, éénma-
lige herhaling) is heel belangrijk om onvolledig lige herhaling) is heel belangrijk om onvolledig 
gevaccineerde of ongevaccineerde zuigelingen te gevaccineerde of ongevaccineerde zuigelingen te 
beschermen.beschermen.

7. Algemene hygiënische maatregelen

Het belang van algemene hygiënische maatregelen in 
WZC’s kwam in deze brief al aan bod voor de preven-
tie van de verspreiding van de norovirus-, MRSA- en 
Clostridium difficile-infecties. Dergelijke maatregelen 
worden ook aangeraden om de verspreiding van res-
piratoire virale infecties tegen te gaan78. In een studie 
raden de auteurs, ondanks de beperkte evidentie, een-
voudige en goedkope maatregelen aan om de over-
dracht van respiratoire virale infecties te verminderen: 
zeer frequent wassen van de handen (meer dan 10 
keer per dag), dragen van maskers, handschoenen en 
schorten. Een belangrijke beperking van deze studie 
is dat de studiegegevens verzameld werden in heel 
verschillende contexten (ziekenhuizen, scholen, thuis-
situatie)79. 
Het juryrapport van de consensusvergadering over 
influenza van het RIZIV80 rapporteert de resultaten 
van deze meta-analyse (ook gepubliceerd in BMJ) en 
besluit: “Het routinematig langdurig gebruik van hygi-
enische maatregelen zoals frequent handen wassen, 
dragen van masker, handschoenen en schort, heeft 
aangetoond de verspreiding van het [influenza]virus 
niet te stoppen wel de transmissie te verminderen. De 
jury meent dan ook dat deze maatregelen, vooral in zie-
kenhuizen, in woonzorgcentra e.a. ‘gemeenschappen’, 
moeten aangemoedigd worden (sterke aanbeveling)”.
De noodzaak van een bijzondere aandacht voor hand-
hygiëne werd de laatste jaren benadrukt. In een publi-
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catie van de Hoge Gezondheidsraad werden volgende 
aanbevelingen vermeld81:
- Bij de sociale indicaties voor handhygiëne is het was-

sen met water en gewone zeep nog steeds aange-
wezen. Onder “sociale indicaties voor handhygiëne 
verstaat men de aanvang van het werk, de rust-
pauzes, de maaltijdpauzes, het toiletgebruik,… Dit 
stemt overeen met een normale persoonlijke hygiëne. 
Over het algemeen wordt er aanbevolen vloeibaar 
zeep, wegwerphanddoekjes of warmeluchtdrogers 
te gebruiken (geen herhaaldelijk gebruikte hand-
doeken). 

- Buiten deze indicaties, in het kader van de medi-
sche en paramedische praktijk, vindt het uitsluitend 
wassen van de handen met water en zeep geen 
toepassing meer. De ontsmetting door inwrijven van 
de handen met een hydro-alcoholische oplossing 
(HAO, vloeibaar of gel) is de aanbevolen techniek (zie 
omkaderde tekst hieronder). Als de handen zichtbaar 
bevuild zijn of in geval van contact met een patiënt 
met een Clostridium difficile infectie, moet de ont-
smetting met HAO absoluut voorafgegaan worden 
door het wassen met water en zeep.

- In de richtlijn wordt opgemerkt dat er momenteel 
op de markt producten voor het ontsmetten van de 
handen beschiknaar zijn, waarvan het belangrijkste 
actief bestanddeel geen alcohol is en die toch aan 
de EN 1500 norm beantwoorden. Met de huidige 
beperkte kennis en ervaring betreffende het gebruik, 
de tolerantie, enz. van dergelijke producten, is het 
op dit ogenblik onmogelijk hierover een advies uit 
te brengen.

Techniek voor handontsmetting met een hydro-Techniek voor handontsmetting met een hydro-
alcoholische oplossing (HAO)alcoholische oplossing (HAO)
Neem een voldoende hoeveelheid HAO om de Neem een voldoende hoeveelheid HAO om de 
handen volledig te bedekken (individueel verschil-handen volledig te bedekken (individueel verschil-
lend) en wrijf de handen in (totdat ze droog zijn) lend) en wrijf de handen in (totdat ze droog zijn) 
op de volgende wijze:op de volgende wijze:
- handpalm tegen handpalm- handpalm tegen handpalm
- rechter handpalm over linker handrug en linker - rechter handpalm over linker handrug en linker 

handpalm over rechter handrughandpalm over rechter handrug
- handpalm tegen handpalm met de vingers van - handpalm tegen handpalm met de vingers van 

beide handen tussen elkaarbeide handen tussen elkaar
- achterkant van de vingers in de tegenoverge-- achterkant van de vingers in de tegenoverge-

stelde handpalm brengen en de vingers tegen stelde handpalm brengen en de vingers tegen 
deze handpalm heen en weer wrijvendeze handpalm heen en weer wrijven

- de duim van elke hand goed inwrijven met de - de duim van elke hand goed inwrijven met de 
palm van de andere handpalm van de andere hand

- de vingertoppen van elke hand draaiend inwrij-- de vingertoppen van elke hand draaiend inwrij-
ven in de palm van de andere hand.ven in de palm van de andere hand.

Duur van de volledige procedure: 20 - 30 seconden.Duur van de volledige procedure: 20 - 30 seconden.

Ook richtlijnen binnen andere domeinen werden 
beschreven, onder andere de persoonlijke hygiëne van 
de bewoners en het onderhoud van het wasgoed, de 
(kamer)uitrusting en de gemeenschappelijke ruimten82. 
Dit document bevat veel praktische en nuttige fiches 
voor coördinerende en raadgevende artsen en ver-
pleegkundigen binnen WZC’s.

De referentielijst kan geraadpleegd worden op de web-
site: www.formularium.be.
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