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Postoperatieve
wondgebied infectie
(POWI)
• “Infecties van het chirurgisch wondgebied”

– Oppervlakkige
• Betreft huid of subcutaan weefsel van de
incisie
– Diepe
• Betreft diepliggende weefsels van de incisie
(fascie en/of spier)
• Anatomische structuren buiten de incisie die
geopend is tijdens de operatie (bijv.
peritoneale holte)

Gevolgen van Postoperative
wondinfecties (POWI)
• POWI is de 2e meest voorkomende
zorggerelateerde infectie
• Gevolgen
– Hogere morbiditeit
– Hogere mortaliteit
– Langere opnameduur
• met 7,4 dagen (ref. 2)
• met 48-310% (ref. 3)
– Hogere kosten
• 115% meer
• 34-226% (ref. 3)
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Reservoirs en
transmissiewegen
 Patient
endogene flora
-

S. aureus dragerschap
huidflora
intestinale flora

open wonden

 Zorgmedewerkers
 Omgeving
- Operatiekamer

Contaminatie van de wond in %
Wond
classificatie

Cruse &
Foord, 1980
(n=63.000)

SENIC
(n=59.000)

Olson & Lee,
1990
(n=36.500)

Culver et al,
1991
(n=85.000)

Clean

1,5

2,9

1,3

2,1

Cleancontaminated

7,7

3,9

2,4

3,3

Contaminated

15,2

8,5

7,9

6,4

Dirty

40,0

12,6

-

7,1

Risicofactoren POWI

Risicofactoren voor POWI?
Risico voor een POWI is afhankelijk van :
Microbiële factoren
– recht evenredig met de contaminatiegraad van de wond
– recht evenredig met de virulentie van de verwekker
Patiënt factoren
– omgekeerd evenredig met de afweer van de patiënt
• leeftijd
• adipositas
• D.M.
Chirurgisch ingreep afhankelijke factoren
– afhankelijk van de conditie van de wond aan het einde van de operatie
• Duur ingreep
• Type ingreep
• Vaardigheden chirurg
• Hypo- versus normothermie
• Keuze en timing toediening antibiotica profylaxe
• Gedrag OK personeel
• OK omgevingsfactoren
Lit. Altemeier en Culbertson, 1965; Mora et al, 2016

Lucht als risicofactor voor POWI
Hoe
schoon is lucht?
•

zonder luchtbehandeling 103 – 3.103 cfu/ m3

•

conventionele ventilatie
zonder HEPA:

> 150 cfu / m3

•

conventionele ventilatie
(mengend) met HEPA:

?

•

unidirectional downflow
met HEPA (UDF)

– OK in rust
– OK in bedrijf

Referenties:
Hart, 1936,
Bourdillon et al, 1948,
Shooter et al, 1956,
Lidwell et al 1983,
Whyte et al, 1983,
Friberg, Friberg and Burman 1999

max. 1 cfu/ m3
max. 10 cfu/ m3

Air contamination as risk factor for SSI ?

Airborne micro-organisms
-

Whyte et al, 1982
Benediktsdöttir & Kolstad, 1984
Edmiston et al, 1999, 2005
Andersson et al, 2012

wound
colonization

-

-

Altemeier en Culbertson, 1965

?

wound
infection

Lucht als risicofactor voor POWI?
• Studies geëxcludeerd:
Rol van lucht in transmissie onder “bepaalde omstandigheden”:
– Blowers et al, 1955
Staphylococcus aureus strooiers → infectie
– Shooter, Smith, Griffith et al, 1958
idem
– Blowers & Wallace, 1960
idem
– Ayliffe & Collins, 1967
idem
– Kundsin, 1980
S. aureus en Streptococcus pyogenes
strooiers → infectie
– Tanner et al, 1980
Staphylococcus aureus strooiers → infectie
– Carl Walter, 1980
idem
– Sommerstein, Ruëgg, Kohler et al, 2016 Mycobacterium chimaera vanuit ‘heater-cooler
units’
Risico’s van omgeving bij gewrichtsprothese plaatsing:
– Davis et al, 1999
Besmetting van locaties in O.A. bij gewrichtsprothese plaatsing
– Knobben et al, 2006
Besmetting van locaties in O.A. bij gewrichtsprothese plaatsing
– Byrne et al, 2007
Wond, afzuigslangen e.d. besmetting
tijdens gewrichtsprothese plaatsing

Lidwell et al ,
1982 Figure 1

Lidwell et al, 1982, 1983
• Data uit de RCT studie van dezelfde onderzoekers
(BMJ 1982; 285: 10-14)
• Data ingedeeld naar 6 groepen
– o.b.v. het niveau van luchtcontaminatie
– niet van randomisatie, bemoeilijkt ‘gecontroleerde
vergelijking’
• In groepsindeling wél een correctie op +/- geven van
antibiotica profylaxe uitgevoerd.

Lucht als risicofactor voor POWI?

Darouiche et al,
2017

Darouiche et al, ontwerp

Darouiche et al, resultaten

Meeste OK’s met mengend systeem hebben nu HEPA:
vergelijking tussen UDF met HEPA en MENGEND MET HEPA?
- Geen RCT of Observationeel onderzoek -

First author of
study

Year of
publication

Type of
arthroplasty

Brandt et al

2008

Heup

28.623

Knie

9.396

Heup

51.485

Knie

36.826

Knie

64.566

Hooper et al
Tayton et al

2011
2016

Numbers of
operation
included

Darouiche et al, resultaten
• Results Darouiche et al, 2017:
– Positive association between contamination levels by airborne
microorganisms at the incision site and incidence of prosthesis
associated infection.
– No statistical difference in SSI between intervention (with ABS)
and control group (without ABS). All 4 SSI occurred in control
group).

• Evans, 2011
– “Absence of a high-level of evidence from randomized trials is not
proof of ineffectiveness.”

• WHO Global guidelines on the prevention of
SSI, 2017
– “… that LAF ventlation systems should not be used te reduce the
risk of SSI for patients undergoing total arhtroplasty surgery…”

Air contamination as risk factor for SSI ?

Airborne micro-organisms
-

Whyte et al, 1982
Benediktsdöttir & Kolstad, 1984
Edmiston et al, 1999, 2005
Andersson et al, 2012

wound
colonization
-

-

-

Altemeier en Culbertson, 1965

Lidwell et al, J Hosp Infect 1983
Darouiche et al, NEJM 2017

wound
infection

Cruse & Ford,
SENIC,
Olson & Lee,
Culver et al,

Risk according to wound classification

Reservoirs en infectieDe bundel benadering
preventieve maatregelen
 Patiënt
endogene flora
- S. aureus dragerschap
- huidflora
- intestinale flora
open wonden

•
•
•
•
•
•
•
•

neusdragerschap met S. aureus: screenen en targeted
eradicatie
pre-operatieve huiddesinfectie
Adect studie
niet pre-operatief scheren
Peri operatieve antibiotica profylaxe (keuze, timing)
pre-operatieve opnameduur
Perioperatief normothermie handhaven
gastheerfactoren: adipositas, diabetes mellitus,
ondervoeding

 Zorgmedewerkers

•
•

chirurgische handdesinfectie
Barriere kleding
– OK jas
– muts
– mond-neus masker
– schoen muts

 Omgeving
- operatiekamer

•

Reductie lucht contaminatie m.b.v.
luchtbehandelingssysteem
reductie van gebruik van toegangsdeur

•

Benchmarking en landelijke inbedding
Veiligheidsprogramma “Voorkom schade,
werk veilig” (2008)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 voorkomen van ziekenhuisinfecties na een operatie (POWI). Najaar
2008
2 voorkomen van schade bij patiënten door sepsis (bloedvergiftiging).
Najaar 2008
3 vroegtijdige herkenning van patiënten met vitaal bedreigde functies.
Najaar 2008
4 voorkomen van medicatiegerelateerde fouten, met name bij
overdrachtsmomenten Najaar 2008
5 voorkomen van onbedoelde vermijdbare schade bij oudere patiënten.
6 voorkomen van sterfte ten gevolge van een hartinfarct.
7 voorkomen van onnodig pijn lijden door patiënten.
8 voorkomen van incidenten bij het bereiden en toedienen van high-risk
medicatie.
9 voorkomen van verwisseling van patiënten en bij patiënten.
10 voorkomen van nierinsufficiëntie bij gebruik van contrastmiddelen en
medicatie.

VMS bundel van maatregelen
• antibiotica profylaxe
– keuze van antibioticum
– tijdstip van toediening

• Niet preoperatief ontharen
• Hygiëne discipline
–
–
–
–

goede handdesinfectie
afdoen van sieraden
correct dragen van mondneusmasker
beperken aantal aanwezigen en mobiliteit (in- en uitlopen)

• Perioperatieve normothermie

WIP (Werkgroep Infectie Preventie) Preventie van postoperatieve wondinfectie. 2006 www.wip.nl
Wong E.S. Surgical site infections. In: Mayhall C.G., ed. Hospital epidemiology and infection control.
3rd ed. 2004.

VMS
Bundel
POWI

2012 meting 1
Alle snijdend
specialismen

2013 meting 1
Alle snijdend
specialismen

2013 meting 2
Alle snijdend
specialismen

2015 meting 1
Alle snijdend
Specialismen

Maatregel

# Correcte
naleving /
geobserveerde
pat’n

%

# Correcte
naleving /
geobserveerde
pat’n

%

# Correcte
naleving /
geobserveerde
pat’n

%

# Correcte
naleving /
geobserveerd
e pat’n

%

Antibiotica:

8/8

100%

7/7

100%

8/8

100%

8/8

100%

8/8

100%

6/7

86%

4/8

50%

4/7

57%

8/8

100%

6/6

100%

8/8

100%

5/5

100%

-

-

4/7

57%

5/11

45%

9/10

90%

2/8

25%

2/4

50%

4/5

80%

5/9

55%

Deurbewegingen/
duur operatie

Minimal

Maximaal

Minimaal

Maximaal

Minimaal

Maximaal

Minimaal

Maximaal

4/ 0.24hr

95/
4.56hr

12/ 0.17hr

105/
5.17hr

1/ 1.25hr

15/
0.26hr

1/1.32hr

28/0,51hr

Bundel
compleet

26/32

80%

21/24

87 %

29/40

73%

31/39

79%

keuze, juiste
middel

Tijdstip
toediening:
15-60 minuten vóór
voor start incisie

Niet Preop.
ontharen, zo ja
met clipper

Temperatuur
meting Recovery
uitgevoerd

Normothermie
Aankomst Recovery

Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie augustus 2015

Conclusies
• Er is beperkte onderbouwing van een
verband tussen luchtcontaminatie en het
risico op diepe prothese geassocieerde
infecties
– Een eerste RCT laat een associatie zien tussen
niveaus van CFU in de lucht vlakbij de incisie
tijdens protheseplaatsing en de incidentie van
diepe POWI.

• De relatieve bijdrage van luchtcontaminatie
aan het risico op infectie is onbekend &
moeilijk in te schatten.
• De preventieve bundel is standaard
geworden bij POWI preventie.

Knee arthroplasty
UDF
Mixed
Turner RS 1974

Observationeel
onderzoek

Ritter & Stringer,
1980

Observationeel
onderzoek

Lidwell et al., 1982

RCT

Mehta, Prakash &
Karmoker, 1987

Observationeel
onderzoek

Kwasny, Scharf &
Schemper, 1989

All types:
0,79%
/ n = 3.407

Hip arthroplasty
UDF
Mixed

All types:
1,04%
/ n= 8.253
2,2% /n=87

6,7% /n=89

Observationeel
onderzoek

1,2% /n=312

4,8% /n=269

Kakwani, Yohannan
& Wahab, 2007

Observationeel
onderzoek

1,4% /n=212

5,8% /n=223

Brandt et al , 2008

Database analysis

0,918%

0,646%

1,37%

0,903%

Hooper etal, 2011

Database analysis

0,193%

0,100%

0,148%

0,061%

Tayton et al, 2016

Database analysis

0,33%

0,24%

Knee plus
hip: 0.6%
/ n=3.922

Knee plus
HIP: 1,5%
/ n=4133

HEPA
filtered

Observational or
database analysis
UDF
Mixed

Turner RS 1974

Uncertain

All types: 0,79%
/ n = 3.407

All types: 1,04%
/ n= 8.253

Ritter &
Stringer, 1980

Uncertain

2,2% /n=87

6,7% /n=89

Lidwell et al.,
1982

Uncertain

Mehta, Prakash
& Karmoker,
1987

Uncertain

Kwasny, Scharf
& Schemper,
1989

Uncertain

1,2% /n=312

4,8% /n=269

Kakwani,
Yohannan &
Wahab, 2007

Uncertain

1,4% /n=212

5,8% /n=223

Brandt et al ,
2008

Yes

0,918% /1,37%

0,646% / 0,903%

Hooper etal,
2011

Yes

0,193% / 0,148%

0,100% / 0,061%

Tayton et al,
2016

Yes

0,33%

0,24%

Darouiche et al,
2017

Yes

RCT
UDF

Mixed

Knee plus hip:
0.6%
/ n=3.922

Knee plus hip:
1,5%
/ n=4133

No UDF, but with
air barrier
system:
0% (0/143)

Without air
barrier system:
2,7% (4/146)

Preventie POWI: schoon-gecontamineerde ingrepen
30%
25%
20%
% patiënten
15%
met POWI
10%
5%
0%
control
intervention

Kurz

Lewis Dar'iche
1e auteur

Hedrick Hedrick

Preventie POWI na schone chirurgie
interventie

Preoperatie
ve
S. aureus
eradicatie
mupirocin
nasal
ointment /
chlorhexidine
soap

Totaal

917

nietchirurgisch
chirurgisch

Controle
groep

Studie
groep

7.7%

3.4%

RR 95%
CI

109

2.2%

1.6%

808 ?

8.8%
15 /171

1.4%
3 /220

0.14

0.04-0.51

Orthoped
chirurgie

4.6%
4 /87

1.2%
1 /85

0.25

0.03-2.26

Vaatchirurgie

14.3%
6 /42

13.2%
7/53

0.91

0.28-2.96

CTC

Bode et al., New England Journal of
Medicine 2010; 362: 9-17

