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Infecties bij ouderen

 Hoe komt het dat ouderen sneller infecties 

krijgen? Wat speelt een rol?

 Welke infecties treden op? 

 Hoe herkennen we die infecties?

 Kunnen we infecties voorkomen?
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Toename 65-plussers

 Vergrijzing in Nederland neemt toe

 In 1900: 0,3 miljoen 65-plussers

 In 2009: 2,5 miljoen 65-plussers (=15%)

 In 2050: 4,5 miljoen 65-plussers (=25%)

 De kans op overlijden is voor de meeste 

infecties tenminste 3 x zo hoog onder ouderen 

dan onder jongeren met een infectieziekte.
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Hogere prevalentie van infecties

 Omgevingsfactoren: vaker opname in 

verpleeghuizen of bejaardenhuizen  crowding

 niet alleen toename van blootstelling aan 

infecties, maar ook snellere verspreiding van 

infecties (bijvoorbeeld norovirus).

 Vaker gebruik van catheter, sonde of infuus 

waardoor normale barrière doorbroken wordt.

 Vaker co-morbiditeit zoals diabetes mellitus of 

medicatie (bijv. corticosteroiden) waarbij 

infecties vaker optreden.
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Wat speelt een rol?

 Veranderingen in barrière van huid, luchtwegen 
en gastro-intestinale mucosa.

 Veroudering van het immuunsysteem zowel 
cellulair als humoraal.

 Presentatie van infectie is vaker atypisch.

 Verwekkers veranderen.

 Diagnostiek niet altijd mogelijk.

 Behandeling: keuze middelen wordt beperkt 
door toxiciteit en interacties met andere 
middelen.
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Meest voorkomende infecties bij 

ouderen

 Urineweginfecties

 Luchtweginfecties

 Gastro-enteritis

 Huidinfecties
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Incidentie van nosocomiale infecties

HJM Cools en JWM van der Meer. NTVG 1998;142:2242-5.



Urineweginfectie

 Symptomen: pijn bij plassen, vaak plassen, 

buikpijn, koorts. 

 Bij ouderen vaker non-specifieke symptomen : 

incontinentie, agitatie, valneiging, delier, 

verminderde eetlust.

 Incidentie 10% bij vrouwen en 5,3 % bij 

mannen>80 jaar. 

 Incidentie van asymptomatische bacteriurie is 

nog hoger tot 100% bij CAD.
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10 G Gavazzi and KH Krause. Lancet Infect Dis 2002;2:659-66. 

Asymptomatische bacteriurie



Wanneer is er sprake van een UWI?

 Bij patiënten > 65 jaar tenminste 2 criteria:

– Koorts > 38,5 oC

– Toename aandrang of vaker plassen

– Acute pijn bij plassen (dysurie)

– Suprapubische buikpijn

– Slagpijn nierloge

 Asymptomatische bacteriurie niet behandelen!

 Verenso richtlijn voor urineweginfecties en 

luchtweginfecties komen vanmiddag aan bod (Astrid 

Beckers)

11 L Modi , M Juthani-Mehta. JAMA 2014; 311: 844-854. 
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Meest voorkomende infecties bij 

ouderen

 Urineweginfecties

 Luchtweginfecties

 Gastro-enteritis

 Huidinfecties
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Pneumonie

 Vermindering van functie van trilhaarepitheel, 

afname lokale immuniteit en vermindering van 

zuurproductie verhogen de kans op infectie.

 Bij pneumonie staat de Streptococcus 

pneumoniae nog met stip bovenaan de lijst met 

verwekkers.

 Is er vaker sprake van aspiratiepneumonie bij 

slechte slikfunctie?

 Sputumkweek niet altijd mogelijk 
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Influenza

 In 2018 340.000 pat naar 
HA vanwege griepachtige 
klachten.

 Circa 16.000 opnames 
i.v.m. griep en complicaties 
daarvan.

 9500 mensen overleden.

 Meer over influenza en 
vaccinatie straks door 
Albert Vollaard

16 Ned Tijdschr Geneeskd 2018;162:D3323



Meest voorkomende infecties bij 

ouderen

 Urineweginfecties

 Luchtweginfecties

 Gastro-enteritis

 Huidinfecties
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 Norovirussen zijn zeer infectieus en goed in staat om 
buiten de gastheer te overleven. Norovirus wordt niet 
aangetast door invriezen of koelen, is resistent tegen 
vele desinfectiemiddelen in de gebruikelijke dosering 
en kan tegen sterke schommelingen in de zuurgraad.

 Veel verschillende voedselproducten kunnen met 
norovirus worden besmet en tot infecties leiden. De 
belangrijkste van die voedselproducten kunnen in drie 
categorieën verdeeld worden:

– kant-en-klare maaltijden of producten;

– niet of onvoldoende verhitte oesters en mosselen;

– onverhit groente en fruit.

 Het koken (90 seconden op 90˚C) van besmette 
producten vernietigt het infectieus vermogen van de 
virussen, invriezen en koelen zorgen er echter voor dat 
de virussen infectieus blijven

19 Bron: LCI-richtlijn Norovirus



 Norovirussen zijn zeer besmettelijk. De infectieuze 

dosis wordt geschat op 18 deeltjes, maar inname van 1 

infectieus deeltje kan in de helft van de gevallen al tot 

infectie leiden. 

 Het risico van uitdroging door braken en/of diarree is 

hoger bij ouderen en kleine kinderen. Ernstigere 

ziekteverschijnselen, die soms tot ziekenhuisopname 

leiden, kunnen voorkomen bij risicogroepen. 

Risicogroepen zijn jonge kinderen, ouderen, 

immuungecompromitteerden, patiënten met 

nieraandoeningen en patiënten met meerdere 

aandoeningen. 

 Voor Nederland wordt 0.5% van de sterfte van mensen 

boven de 85 jaar toegeschreven aan norovirus.

 Impact van norovirus komt vanmiddag aan bod door 

Fleur Beulenkamp
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Meest voorkomende infecties bij 

ouderen

 Urineweginfecties

 Luchtweginfecties

 Gastro-enteritis

 Huidinfecties
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Veroudering van de huid

 Dunner worden van de 
huid

 Slechtere doorbloeding

 Decubitus

 Gordelroos

 Oedeem (stase)
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Veranderingen in de afweer bij veroudering

23 G Gavazzi and KH Krause. Lancet Infect Dis 2002;2:659-66. 



Voorbeelden

 Celgemedieerde immuniteit neemt af: 

bijvoorbeeld de vertraagde 

overgevoeligheidsreactie

 Verminderde respons op vaccinatie 

(influenza).

 Afname van aantal en functie van T-cellen kan 

leiden tot reactivatie van bijvoorbeeld varicella 

zoster virus (gordelroos).
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Atypische presentatie van infectie

 Koorts is afwezig in 20-30% van ernstige infecties!

 Een verhoogd CRP, leukocytose en linksverschuiving 
suggestief voor bacteriële infectie.

 Meest voorkomende klinische symptomen zijn non-
specifiek zoals vallen, delier, anorexie, incontinentie 
of gegeneraliseerde zwakte.

 Vaak worden symptomen toegeschreven aan de 
leeftijd zoals pijn in de rug (kan passen bij 
degeneratieve veranderingen of spondylodiscitis), 
kortademigheid (kan passen bij decompensatio cordis 
maar ook bij pneumonie of endocarditis).
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Presentatie van infecties bij 

ouderen

Infectie Percentage zonder 
koorts bij presentatie

Meningitis

Bacteriëmie

Appendicitis

Endocarditis

Cholecystitis

Pneumonie

0-41%

13-24%

26%

27-45%

38-71%

40-67%



Verwekkers bij ouderen

 Met toenemende leeftijd vaker Listeria monocytogenes, 

Legionella pneumophila, Chlamydophila pneumoniae, 

influenzavirus, herpes zoster, norovirus en 

Mycobacterium tuberculosis, maar vrijwel nooit 

Haemophilus influenzae en Mycoplasma pneumoniae.

 Bij pneumonie staat de Streptococcus pneumoniae nog 
met stip bovenaan de lijst met verwekkers.

 Ten gevolge van frequenter gebruik van antibiotica in 
zorginstellingen, zien we ook vaker bijzonder resistente 
micro-organismen (BRMO).
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Wat zijn BRMO’s?
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MRSA

ESBL

CPB

VRE

PRSP

The Big Five



Wat zijn BRMO’s?

 MRSA: methicilline resistente Staphylococcus aureus 

(import uit buitenland, veterinair, community-acquired).

 ESBL: extended spectrum vormende betalactamase (snel 

toenemend). Bron o.a. besmet vlees.

 CPB: carbapenemase producerende bacteriën 

(hoofdzakelijk import uit buitenland).

 PRSP: penicilline resistente pneumokokken (in 

Nederland nog <3%).

 VRE: Vancomycine resistente enterokokken (uitbraken).
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30 Bron: Nethmap 2018. 
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Regionale zorgnetwerken 

antimicrobiële resistentie (ABR)

 Een Regionaal Zorgnetwerk ABR is een 
samenwerkingsverband tussen verschillende 
zorginstellingen, organisaties en zorg professionals in 
een regio. Het doel is antibioticaresistentie te 
voorkómen en verspreiding te bestrijden op regionaal 
niveau.

 De regionale samenwerking is van belang, want 
antibiotica resistentie blijft niet beperkt tot één persoon 
of zorg instelling. Resistente micro-organismen 
verplaatsen zich, onder andere door de beweging van 
personen, tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen.
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Rol van de specialist ouderengeneeskunde op 
het gebied van infectiepreventie en 
antibioticaresistentie (handreiking)

 Toont (inhoudelijk) leiderschap en neemt de regie op 
het gebied van infectiepreventie en het beperken van 
antibioticaresistentie.

 Geeft toelichting over het belang van adequate 
infectiepreventie en voorgeschreven maatregelen aan 
de patiënt.

– Infectiepreventie verlaagt de kans op overdracht van 
(resistente) micro-organismen.

– Algemene infectiepreventie maatregelen moeten 
altijd uitgevoerd worden omdat microorganismen
altijd en onzichtbaar aanwezig zijn.

– Voor specifieke micro-organismen zijn maatregelen 
nodig die zijn afgestemd op de wijze van overdracht 
van dat specifieke micro-organisme.

33
Deze handreiking is ontwikkeld op initiatief van Verenso.



 Geeft toelichting over het belang van adequaat gebruik 
van antibiotica aan de patiënt, waarvan die specialist 
ouderengeneeskunde (in waarneming) behandelaar is, 
en aan de mantelzorgers, de vrijwilligers en de 
zorgprofessionals die bij de patiënt betrokken zijn. 
Deze toelichting omvat de volgende punten:

– Adequaat gebruik van antibiotica vermindert de 
kans op het ontstaan van resistente micro-
organismen.

– Bij adequaat gebruik van antibiotica wordt gebruik 
afgestemd op indicatie en microorganismen en 
onnodig gebruik beperkt.

– Adequaat gebruik van antibiotica draagt bij aan het 
beschikbaar houden van behandeling met 
antibiotica in de toekomst.

34
Deze handreiking is ontwikkeld op initiatief van Verenso.



Antimicrobiële therapie

 Nierfunctiestoornissen treden vaak op bij oudere 
patiënten waardoor middelen als nitrofurantoine niet 
meer gebruikt kunnen worden.

 Intraveneuze toediening is niet in elke setting mogelijk 
(delier).

 Interactie met andere middelen: bijvoorbeeld 
coumarinederivaten en cotrimoxazol.

 Gastro-intestinale bijwerkingen, misselijkheid en 
diarree kunnen aanleiding geven tot slechtere opname.
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 Gebruik van maagzuurremmers verhoogt de kans op 
infectie.

 Verhoogde kans op bijwerkingen en toxiciteit.

 Compliance neemt af naarmate het aantal middelen 
toeneemt.
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Take home messages

 Vergrijzing leidt tot een toename van infecties.

 In de klinische praktijk kenmerken infecties bij ouderen 
zich vaak door een atypisch beloop, waardoor de 
diagnose pas laat wordt gesteld.

 Doordat ook de ernst van de infecties toeneemt met de 
leeftijd zal vaker antibiotische therapie nodig zijn. 
Hierdoor zal antibioticaresistentie wellicht sneller 
toenemen.

 Polyfarmacie verhoogt de kans op interacties en 
verlaagt de compliance.

 Infectiepreventiemaatregelen zijn van groot belang om 
de verspreiding van BRMO’s tegen te gaan.

 Adequaat gebruik van antibiotica draagt bij aan het 
beschikbaar houden van behandeling met antibiotica in 
de toekomst.
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