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ARTHRITIS, NATIEF GEWRICHT: 
ACUTE, SEPTISCHE, HEMATOGENE, MONO-ARTICULAIRE INFECTIE 
 

• Klinische aspecten en commentaren 
o Meestal acute presentatie met gezwollen en pijnlijk gewricht. 
o Aanzienlijke morbiditeit: tot 50% van de patiënten heeft een blijvende verminderde functie of mobiliteit van 

het geïnfecteerde gewricht. 
o Bij patiënten > 40 jaar, differentiaaldiagnose met onder andere Lyme borreliose, jicht en chondrocalcinose 

[(pseudojicht) aanwezigheid van kristallen in het synoviaal vocht]. 
o Seksueel overdraagbare aandoening (gonorroe) in overweging te nemen bij risicopatiënten. Screening voor 

andere SOA aangewezen. 
o Aanwezigheid van WBC (vooral neutrofielen) in het synoviaal vocht. 

� Indien > 100.000 WBC/mm3: specificiteit van 98%. 
� Indien > 50.000 WBC/mm3: specificiteit van 92%. 

o Bij negatieve culturen van het synoviaal vocht en negatieve hemoculturen, behandeling als septische ar-
thritis indien er > 100.000 WBC/mm3 synoviaal vocht worden aangetroffen. Bij gunstige klinische en biolo-
gische evolutie, kan de empirische antibiotherapie in dit geval worden verdergezet. 

o Nauwkeurige opvolging [klinisch en biologisch (CRP)] steeds vereist. 
 

• Betrokken pathogenen 
o Staphylococcus aureus. 
o Streptokokken. 
o Salmonella spp. (belangrijkste pathogeen bij immuungedeprimeerde patiënten en patiënten met hemoglo-

binopathie). 
o Andere Enterobacteriaceae (frequenter bij patiënten met reumatoïde arthritis). 
o Neisseria gonorrhoeae. 
o Neisseria meningitidis. 

 
• Empirische anti-infectieuze behandeling 

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

� Patiënten zonder risicofactoren voor infecties door resistente pathogenen. 
▲ Flucloxacilline ± ceftriaxone. 
▲ Oxacilline ± ceftriaxone. 

� Patiënten met risicofactoren voor infecties door resistente pathogenen. 
▲ Vancomycine ± cefepime. 
▲ Vancomycine ± ceftazidime. 

Ceftriaxone, cefepime en ceftazidime worden aan het regime toegevoegd bij immuungedeprimeer-
de patiënten en patiënten met hemoglobinopathie. 

� Resultaten van de Gramkleuring beschikbaar en duidelijk. 
� Resultaten suggestief voor infecties door Staphylococcus aureus. 

▲ Patiënten zonder risicofactoren voor infecties door MRSA. 
∆ Flucloxacilline. 
∆ Oxacilline. 

▲ Patiënten met risicofactoren voor infecties door MRSA: vancomycine. 
� Resultaten suggestief voor infecties door streptokokken: penicilline G. 
� Resultaten suggestief voor infecties door Gram-negatieve bacillen. 

▲ Patiënten zonder risicofactoren voor infecties door resistente pathogenen: ceftriaxone. 
▲ Patiënten met risicofactoren voor infecties door resistente pathogenen. 

∆ Cefepime. 
∆ Ceftazidime. 

o Posologieën. 
� Cefepime: 2 g iv q8h. 
� Ceftazidime: 2 g iv q8h. 
� Ceftriaxone: 2 g iv q12h. 
� Flucloxacilline: 2 g iv q4h. 
� Oxacilline: 2 g iv q4h. 
� Penicilline G: 3 tot 6 miljoen internationale eenheden iv q4h. 
� 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. 
� Minstens 21 dagen (7 tot 10 dagen in geval van infectie door Neisseria gonorrhoeae). 
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� Tot 42 dagen in geval van: 
� trage evolutie van de klinische toestand en de biologische markers. 
� immuundepressie. 
� inadequate drainage. 

Een sequentiële perorale behandeling (na 7 tot 10 dagen intraveneuze antibiotherapie) valt te overwegen 
bij een snelle, gunstige klinische en biologische evolutie. 


