
 

Richtlijnen voor anti-infectieuze behandeling in ziekenhuizen BVIKM 2017 

ARTHRITIS, PROTHETISCH GEWRICHT: 
ERNSTIGE, ACUTE, SEPTISCHE, INFECTIE 
 

• Klinische aspecten en commentaren 
o Is enkel van toepassing op een kleine minderheid van patiënten met een infectie op een gewrichtsprothese 

(milde of matige pathologie bij een grote meerderheid). 
o Risicofactoren voor een ernstige pathologie. 

� Systemische factoren: malnutritie, nier- of leverinsufficiëntie, diabetes, chronische hypoxie, immuno-
logische aandoeningen, maligniteiten, hoge leeftijd, hemoglobinopathie (sikkelcelanemie in het bij-
zonder), roken. 

� Lokale factoren: chronisch lymfoedeem, micro- of macro-angiopathie, vasculitis, veneuze stase, uit-
gebreide stralingsfibrose, neuropathie. 

o Empirische anti-infectieuze behandeling steeds nodig bij risicopatiënten, mag niet worden uitgesteld tot na 
het rechtstreeks onderzoek of tot na het rechtstreeks onderzoek van de stalen of de identificatie van de 
betrokken pathogenen. 

o Heelkundige drainage of reiniging door lavage is noodzakelijk en dringend. 
o Er moet van uit gegaan worden dat het aangrenzend bot geïnfecteerd is. 
o De antibioticakeuze voor de empirische behandeling moet rekening houden met de lokale epidemiologie in 

het hospitaal. 
 

• Betrokken pathogenen 
o Staphylococcus aureus. 
o Coagulase-negatieve stafylokokken. 
o Enterobacteriaceae. 
o Pseudomonas aeruginosa. 

 
• Empirische anti-infectieuze behandeling 

o Regimes. 
� Resultaten van de Gramkleuring (nog) niet beschikbaar of onduidelijk. 

� Vancomycine + cefepime. 
� Vancomycine + ceftazidime. 
� Vancomycine + meropenem. 

� Resultaten van de Gramkleuring beschikbaar en duidelijk. 
� Resultaten suggestief voor infectie door stafylokokken: vancomycine. 
� Resultaten suggestief voor infectie door Gram-negatieve bacillen. 

▲ Cefepime. 
▲ Ceftazidime. 
▲ Meropenem. 

o Standaard posologieën. 
� Cefepime: 2 g iv q8h. 
� Ceftazidime: 2 g iv q8h. 
� Meropenem: 1 tot 2 g iv q8h. 
� Vancomycine: oplaaddosis van 25 tot 30 mg/kg iv, onmiddellijk gevolgd hetzij door een continu infuus 

getitreerd om serumconcentraties te bereiken van 20 tot 30 µg/ml hetzij door een intermittent infuus 
q12h getitreerd om dalserumconcentraties te bereiken van 15 tot 20 µg/ml. 

o Totale duur van de adequate (empirische + gedocumenteerde) anti-infectieuze behandeling: zie vooraf-
gaandelijke opmerkingen betreffende arthritis, prothetisch gewricht. 


