
 

Richtlijnen voor anti-infectieuze behandeling in ziekenhuizen BVIKM 2017 

TETANUS 
 

• Klinische aspecten en commentaren 
o De ziekte is het gevolg van de aanwezigheid van toxines die door de pathogeen worden geproduceerd. 
o De ernst van de pathologie varieert in functie van de hoeveelheid toxines die ter hoogte van de wonde wor-

den geproduceerd. 
o De eerste symptomen worden veroorzaakt door de spasmen van de spieren die worden geïnnerveerd door 

de craniale zenuwen (risus sardonicus, trismus of mondklem). Indien onbehandeld, evolueert dit naar veral-
gemeende spasmen (opisthotonus met flexie van de armen en extensie van de benen). 

o Geen koorts (tenzij in geval van complicaties). 
o Neonatale tetanus [veralgemeende zwakte, moeilijke (onmogelijke) voeding, gevolgd door rigiditeit en 

spasmen van de spieren] kan het gevolg zijn van infectie van de navelstomp. 
o Patiënten moeten verzorgd worden in een ICU in een rustige verduisterde kamer om het optreden van 

spierspasmen te vermijden. 
o Behandeling (naast vaccinatie e antibiotherapie). 

� Bescherming van de luchtwegen (intubatie of tracheostomie) gezien larynxspasmen vaak voorko-
men. 

� Controle van de spiespasmen. 
� Bèta-blokkers. 
� Toedienen van humane tetanus immuunglobulines [HTIg (niet meer beschikbaar in België)]. 

� Posologie: éénmalige dosis van 250 tot 500 internationale eenheden im. 
� Intrathecale toediening is mogelijks doeltreffender. 

� Zorgvuldig debrideren en reinigen van de wonde (verwijderen van dood weefsel, vreemde lichamen, 
…). 

� Op punt stellen van de vaccinatie tegen tetanus (klinische tetanus geeft geen immuniteit tegen even-
tuele latere infecties). 

o Worden vaccin en immuunglobulines simultaan toegediend, dan moet dat op verschillende injectieplaatsen 
en met verschillende spuiten gebeuren (vaccinatie in de regio deltoidea, immuunglobulines in de regio 
glutea). 

 
• Betrokken pathogenen 

o Clostridium tetani. 
 

• Empirische anti-infectieuze behandeling 
o Geen (gedocumenteerde behandeling). 

 
• Gedocumenteerde anti-infectieuze behandeling. 

o Regimes. 
� Eerste keuze: metronidazole. 
� Alternatie: penicilline G. 

o Standaard posologieën. 
� Metronidazole: 500 mg iv q8h of 1,5 g iv q24h. 
� Penicilline G: 3 miljoen internationale eenheden iv q4h. 

o Totale duur van de adequate (empirische + gedocumenteerde) anti-infectieuze behandeling: 7 tot 10 da-
gen. 


