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Omvang

USA: tenminste 18 miljoen chirurgische ingrepen per jaar in ziekenhuizen

Wereldwijd (2008): schatting tenminste 234 miljoen ingrepen

High income countries: ±10.000 ingrepen per 100.000 inwoners/jaar
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Surgical site infections

Incidentie varieert aanzienlijk tussen diverse studies (o.a. case mix)
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Wondcontaminatie als risicofactor

Wound 
classification 

Cruse & Ford 
(n=63000) 

SENIC 
(n=59000) 

Olson & Lee 
(n=36500) 

Culver et al 
(n=85000) 

Clean 1,5 2,9 1,3 2,1 

Clean-
contaminated 7,7 3,9 2,4 3,3 

Contaminated 15,2 8,5 7,9 6,4 

Dirty 40,0 12,6 - 7,1 
 

 



Variatie binnen een ingreep tussen centra
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Mogelijk oorzaken van verschillen:

Detectie bias, case mix, omstandigheden ingreep, vaardigheid chirurg (team)



Pathogenese SSI
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Het belang van de intacte huid





Ontwikkelingen

Voor Lister (1867):
mortaliteit na amputies 60% > introductie antisepsis

Eind 19e eeuw: asepsis

1950- 1960: peri-operatieve antibiotische profylaxe

De hoekstenen van moderne (veilige) chirurgie



Pathogenese

Het ontstaan van een SSI is het gevolg van een complexe
interactie tussen micro-organisme en gastheer waarbij de 
chirurg en de omgeving een belangrijke rol kunnen spelen

Aanval:
micro-organisme (concentratie en virulentie)
chirurg (ingreep (weefselschade), kunstmateriaal)

Verdediging:
Afweer van de gastheer (lokaal en algemeen)
Chirurg (profylaxe, weefselschade beperken)
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Welke (n=14) zijn beïnvloedbaar?
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Welke (n=14) zijn beïnvloedbaar?
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Micro-organismen (PREZIES)
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WHO richtlijn 2019 aanbevelingen (n=34) 
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“Sterk aanbevolen” geldt voor 8 en daarvan hebben er 6 “moderate” niveau wetenschappelijke onderbouwing
1) S. aureus dekolonisatie bij cardiochirurgie en orthopedie
2) Profylaxe 0-120 minuten voor ingreep en niet postoperatief continueren
3) Geen mechanische darmvoorbereiding zonder AB profylaxe
4) Huiddesinfectie met alcohol en CHG bevattende middelen
5) Handen scrubben en/of desinfecteren voorafgaande aan ingreep.



S. aureus dekolonisatie
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Blinded evaluation by the financial department using data of patients that participated in a 
randomized study (n=415)



Kosten



Kosten-effectiviteit

Besparing per behandelde drager
• €2841 in cardio-thoracale chirurgie
• €955 in orthopedische chirurgie

• Jaarlijkse besparing voor Amphia ziekenhuis
€1,8 miljoen

N= 1600 (400)
N= 2600 (650)



Sterfte na 1 jaar

  Mupirocin/chlorhexidine Placebo P-value 
  No. of deaths/total no. of patients (%)  
General surgery (n=106) 5/60 (8.3) 4/46 (8.7) 1.000 
Cardiothoracic surgery (n=384) 6/213 (2.8) 13/171 (7.6) 0.032 
Orthopedic surgery (n=170) 1/85 (1.2) 2/85 (2.4) 0.561 
Vascular surgery (n=91) 5/52 (9.6) 6/39 (15.4) 0.394 
Abdominal surgery (n=42) 5/21 (23.8) 4/21 (19.0) 0.721 
       
Clean surgical procedures (n=666) 11/365 (3.0) 21/301 (7.0) 0.017 

 

64%

57%



Conclusies

1) Er zijn veel risicofactoren bekend voor SSI
2) Er zijn maar weinig beïnvloedbare risicofactoren 
3) Preventie blijft een uitdaging
4) Uitkomstmeting is belangrijk om kwaliteit te objectiveren en te 

verbeteren (zou de standaard moeten zijn voor alle ingrepen)
5) Profylaxe en S. aureus dekolonisatie zijn belangrijkste 

aangrijpingspunten voor preventie (Bij abdominale ingrepen ook 
aandacht voor darmflora)

6) Goede interventiestudies zijn nodig om betere onderbouwing van beleid 
te krijgen
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