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ABSTRACT 

Achtergrond: Een groot aantal patiënten krijgt voor hun behandeling in het ziekenhuis een centrale 

katheter. Katheterinfecties vormen de meest gevreesde ernstige complicatie van deze interventies. 

Omwille van het rechtstreeks contact met de bloedbaan, kunnen deze infecties aanleiding geven tot 

een levensbedreigende bacteriëmie.  

Deze Masterproef tracht een retrospectieve nulmeting uit te voeren van het aantal katheterinfecties 

[Catheter-Related Bloodstream Infections (= CRBSI) + Central Line Associated Bloodstream 

Infections (= CLABSI)] bij niet-getunnelde centraal veneuze katheters (CVC’s), die in 2014 geplaatst 

werden bij volwassen patiënten op de bedhold van het Universitair Ziekenhuis Gent.  

Tevens wordt in deze Masterproef de aanmaak en correcte invulling van het katheterpaspoort 

nagegaan. 

Aanvullende beschrijvende en vergelijkende statistiek werd uitgevoerd. 

Methodologie: Via het EPD werden patiënten opgezocht die een centraal veneuze katheter kregen 

op de bedhold van de PACU UZ1 en PACU UZ2 in de tijdspanne van 01/01/2014 tot en met 

31/12/2014. Omwille van de werklast en de haalbaarheid werd beslist om met wekelijkse 

puntmetingen te werken. Via deze methode werden 149 CVC-plaatsingen uit het jaar 2014 

weerhouden. De data voor deze Masterproef werden uit het EPD gehaald en verzameld in het 

dataverwerkingsprogramma SPSS STATISTICS 24.  

Het significantieniveau (α) voor de vergelijkende statistiek werd vastgelegd op α = 0,05. 

Resultaten: De geschatte incidentie van katheterinfecties (CRBSI + CLABSI) bij CVC’s geplaatst 

in 2014 bij volwassen patiënten op de bedhold van het UZ Gent bedroeg 3,92/1000 katheterdagen.   

Bij 71,1 % van de patiënten in deze steekproef was een katheterpaspoort aanwezig. Bij 84,0 % hiervan 

was dit ook correct aangevuld voor de CVC geplaatst op de dag van de puntmeting.  

Aanvullende vergelijkende statistiek toonde aan dat het risico op een katheterinfectie significant 

toeneemt bij een CVC met drie lumina t.o.v. een CVC met slechts één lumen (P-waarde = 0,004) of 

een CVC met twee lumina (P-waarde = 0,007). 

Conclusie: Met een geschatte incidentie van 2,35 CRBSI’s/1000 katheterdagen en  

1,57 CLABSI’s/1000 katheterdagen bevindt het UZ Gent zich in de lijn der gemiddeld aantal 

katheterinfecties. Desalniettemin kunnen blijvende investeringen in opleiding en training van het 

personeel (evt. met e-learning modules) dit cijfer in de toekomst mogelijks reduceren.  

Zowel bij anesthesisten als bij het verpleegkundig personeel van de verschillende afdelingen moet de 

aanmaak van een katheterpaspoort evenals de correcte en volledige invulling ervan gestimuleerd 

worden. Een correcte diagnostische uitwerking bij het vermoeden van een geïnfecteerde CVC vormt 

een bijkomend aandachtspunt (voldoende en correcte hemocultuur-afname en/of kathetertip-kweek).  

Het gebruik van triple-lumen katheters moet vermeden worden. 
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1. INLEIDING 

Een groot aantal patiënten krijgt voor hun behandeling in het ziekenhuis een centrale lijn. Een centrale 

lijn is een intravasculaire katheter waarvan de kathetertip zich dicht bij het hart of in één van de grote 

bloedvaten (Tabel 1) bevindt (1).  

 

Tabel 1. Overzicht van de grote bloedvaten die voldoen aan de definitie van een centrale lijn. 

Aorta V. brachiocephalica V. iliaca communis 

A. pulmonalis V. jugularis interna V. femoralis 

V. cava superior V. subclavia V. umbilicalis (bij neonaten) 

V. cava inferior V. iliaca externa A. umbilicalis (bij neonaten) 

Tabel 1. Aangepast document uit CDC, Bloodstream Infection Event Protocol (1). 

 

Indicaties tot plaatsing van een centrale lijn vormen o.a. het verschaffen van een adequate 

toegangsweg voor repetitieve bloedafnames, hemodynamische monitoring of toediening van 

vocht/bloedproducten/TPN/medicatie/... (1). 

Katheterinfecties vormen de meest gevreesde ernstige complicatie van deze interventies. Omwille 

van het rechtstreeks contact met de bloedbaan, kunnen deze infecties aanleiding geven tot een 

levensbedreigende bacteriëmie (2). Men spreekt in deze context over Catheter-Related Bloodstream 

Infections (CRBSI’s) en Central Line Associated Bloodstream Infections (CLABSI’s). De 

belangrijkste risicofactoren hiertoe vormen i) het gebrek aan  steriliteit bij de insertie en verdere 

verzorging van de katheter en ii) de totale verblijfsduur van de katheter (3). In de preventie van de 

eerste risicofactor speelt de opleiding van de gezondheidsmedewerkers een cruciale rol (4, 5). 

Katheterinfecties kunnen de hospitalisatieduur en dus de kosten voor patiënt én ziekteverzekering 

fors doen toenemen. Ze worden bovendien in een groot aantal studies geassocieerd met een verhoogde 

morbiditeit en mortaliteit (4, 6-8). Preventieve acties ter reductie van het aantal katheterinfecties 

dringen zich op, ten einde de “patient-outcome” te verbeteren en de gezondheidskosten te reduceren. 

 

O’Grady et al. stelden richtlijnen op ter preventie van kathetergerelateerde infecties (cfr. infra) (9). 

Deze richtlijnen omvatten alle katheters die gebruikt worden voor veneuze en arteriële toegang. 

Onderscheid in het type katheter kan o.a. gemaakt worden o.b.v. het gebruikte bloedvat (veneus vs. 

arterieel), de verblijfsduur (short-term vs. long-term), de lokalisatie (centraal vs. perifeer) en het 

extravasculair verloop (getunneld vs. niet-getunneld) (9).  

Katheterinfecties kunnen zowel bij arteriële als veneuze lijnen voorkomen. De meerderheid van de 

katheterinfecties wordt geassocieerd met centraal veneuze katheters (Central Venous Catheters, 
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CVC’s) (9, 10). Gahlot et al. stellen dat het relatief risico voor een CRBSI tot 64 keer hoger is bij een 

CVC dan bij een perifere veneuze katheter (10). 

 

CVC’s zijn centrale lijnen die meestal in de Vena jugularis interna of de Vena subclavia geplaatst 

worden. In uitzonderlijke gevallen wordt ook de Vena femoralis aangewend. Een CVC kan weken 

tot maanden ter plaatse blijven (6, 11). In deze Masterproef zal worden toegespitst op de niet-

getunnelde CVC (Tabel 2). Deze penetreren de huid op korte afstand van de insertieplaats in de vene. 

 

Tabel 2. De niet-getunnelde CVC. 

Katheter-type Lokalisatie Opmerkingen 

Niet-getunnelde CVC Percutane plaatsing in de centrale 

venen (V. subclavia, V. jugularis 

interna of V. femoralis) 

Belangrijkste oorzaak van CRBSI 

Tabel 2. Aangepast overgenomen uit O’Grady et al. (9). 

 

Deze Masterproef tracht een nulmeting uit te voeren van het aantal katheterinfecties bij niet-

getunnelde centraal veneuze katheters, die in 2014 geplaatst werden bij volwassen patiënten op de 

bedhold van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent).  

 

1.1. Nosocomiale of Hospital-Acquired Infecties (HAI) 

Katheterinfecties worden tot de nosocomiale of Hospital-Acquired Infecties (HAI) gerekend. 

Een HAI wordt gedefinieerd als een infectie opgelopen in het ziekenhuis, bij een patiënt die 

gehospitaliseerd werd voor een andere reden dan deze infectie en waarbij de infectie niet in de 

incubatieperiode was op het moment van opname. Omwille van deze laatste reden wordt vaak het 

criterium “infectie optredend 48 uur na opname” gehanteerd. Dit criterium is gebaseerd op de 

klassieke incubatieperiode van de meeste bacteriële infecties. Een HAI kan optreden tijdens een 

ziekenhuisopname of in aansluiting op een ziekenhuisopname (na ontslag) (2, 3, 12). Bij een HAI 

moet rekening gehouden worden met een ander spectrum (meer resistente) pathogenen, dan bij een 

Community-Acquired Infectie (CAI). Het is belangrijk om dit indachtig te houden bij elke infectie 

die optreedt kort na ontslag uit het ziekenhuis (11, 13). 

Steeds meer wordt de term HAI verbreed tot het begrip “Healthcare-Associated Infecties” (11). Dit 

houdt in dat niet alleen infecties opgelopen in het ziekenhuis, maar ook in andere zorg-gerelateerde 

instellingen, in rekening gebracht worden. Omwille van het doel van deze Masterproef (nl. het 

uitvoeren van een nulmeting van het aantal katheterinfecties in het UZ Gent), werd gekozen voor de 

engere definitie (i.e. ‘Hospital-Acquired Infections’) (3). 
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De meest frequente HAI zijn de urineweginfecties (UWI), gevolgd door de onderste 

luchtweginfecties (OLWI), de postoperatieve wondinfecties (POWI), de bloedstroominfecties (BSI) 

en de gastro-intestinale infecties (GI) (12, 14). 

Tabel 3 geeft een overzicht van het aandeel van deze vijf infecties in 2008 in België. 

 

Tabel 3. Meest frequente HAI in België, 2008. 

Type HAI Proportie (in %) van alle HAI in België (2008) 

UWI 24 % 

OLWI 20 % 

POWI 15 % 

BSI 14 % 

GI 13 % 

Tabel 3. Data overgenomen uit: KCE reports 92A (12). 

 

HAI leiden tot een verlengde hospitalisatieduur en een aanzienlijke toename van de kosten, maar 

verhogen ook de morbiditeit en de mortaliteit onder de patiënten (12). 

Vrijens et al. schatten de jaarlijkse incidentie van HAI in België op 125 000 patiënten. Aan de 

gevolgen hiervan zouden jaarlijks 3500 patiënten overlijden in het ziekenhuis. HAI zijn op die manier 

verantwoordelijk voor een toename van de mortaliteit met 2,8 % (15).  

Volgens de schattingen van Vrijens et al. spelen 87 % van de HAI en 73 % van de HAI-geassocieerde 

overlijdens zich af buiten de Intensive-Care Unit (ICU) (15). 

HAI leiden jaarlijks tot 800 000 extra hospitalisatiedagen (7,3 dagen/patiënt), wat de publieke 

gezondheidszorg een extra kost van 290 miljoen euro oplevert (15).  

Naar schatting 30 % van de HAI zijn te voorkomen mits adequate preventieve maatregelen (12). 

 

1.2. CRBSI en CLABSI 

Een Catheter-Related Bloodstream Infection of CRBSI wordt gedefinieerd als een primaire 

bloedstroominfectie waarbij kan worden aangetoond dat de CVC de bron van de infectie is (2, 9). De 

diagnostiek van een CRBSI berust op i) een positieve kathetertip-kweek of ii) een set hemoculturen 

die simultaan perifeer en via de katheter afgenomen werden. In dit laatste geval is de “differential 

time to positivity” cruciaal voor de diagnose van een CRBSI. Dit houdt in dat de hemocultuur 

afgenomen via de CVC minstens twee uur vóór de perifeer afgenomen hemocultuur positief wordt 

(2, 9, 11). 
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CRBSI is een eerder klinisch begrip en wordt vnl. in research-settingen gebruikt. In de praktijk is 

vaak niet voldaan aan de voorwaarden van de definitie. Dit kan zijn doordat het labo geen gebruik 

maakt van de “differential time to positivity” of doordat de katheter uit noodzaak niet verwijderd 

werd en de tip niet gekweekt kon worden (2, 9). Lorente et al. stellen namelijk dat onmiddellijke 

verwijdering van de CVC niet bij alle patiënten met het vermoeden van een CRBSI noodzakelijk is. 

Er dient een afweging gemaakt te worden met andere aspecten zoals de toegankelijkheid van de 

bloedvaten, het risico op mechanische complicaties bij plaatsing van een nieuwe CVC (e.g. 

pneumothorax, thrombose, bloeding, ...), de mogelijke aanwezigheid van een andere infectiebron als 

haard van de bacteriëmie, etc. (16). Hoewel bij de aanwezigheid van klinische tekens van infectie bij 

een patiënt met een CVC steeds aan een CRBSI moet gedacht worden, kan dit slechts bevestigd 

worden in 12 % van de gevallen (16). 

De incidentie van CRBSI wordt in de Verenigde Staten geschat op 200 000 per jaar (17). Uitgedrukt 

per 1000 katheterdagen, varieert de incidentie van CRBSI in de Verenigde Staten en West-Europa 

tussen de 2 − 30 per 1000 katheterdagen (14). 

Cherifi et al. onderzochten de incidentie van CRBSI in 3 Brusselse ziekenhuizen. De geschatte 

incidentie varieerde tussen de 1,13 − 2,95 per 1000 katheterdagen (18). 

 

De nood aan een meer praktisch begrip, leidde tot de introductie van de term CLABSI. Een Central-

Line Associated Bloodstream Infection of CLABSI wordt gedefinieerd als een primaire 

bloedstroominfectie bij een patiënt waarbij ≥ 48 uur vóór het optreden van de infectie een centrale 

lijn (cfr. supra) aanwezig was (en eventueel nog steeds aanwezig is). Een ‘primaire’ bacteriëmie houdt 

in dat de bacteriëmie niet kan toegeschreven worden aan een andere infectiehaard in het lichaam (2, 

9). Minstens één van volgende klinische tekens dient aanwezig te zijn: i) ≥ 38 °C koorts, ii) rillingen 

of iii) hypotensie (19, 20). Voor de diagnose van een CLABSI is geen positieve kathetertip-kweek 

vereist (2, 21). De diagnose van een CLABSI berust op het aantonen van micro-organismen in een 

koppel hemoculturen. Voor organismen die niet frequent voorkomen op de huid, volstaat één 

positieve bloedkweek. Organismen die frequent op de huid aangetroffen worden (de zgn. 

“huidcommensalen”), moeten in minstens twee - op verschillende tijdstippen afgenomen - 

bloedkweken aangetoond kunnen worden (21). Vermits een bacteriëmie te wijten kan zijn aan een 

beginnende of nog niet erkende infectiehaard, leidt het begrip CLABSI mogelijks tot een 

overschatting van het aantal katheterinfecties (9). 

Herzer et al. schatten dat in de Verenigde Staten jaarlijks 80 000 patiënten op de ICU een CLABSI 

oplopen (7). Het Belgisch nationaal programma voor de Surveillance van Ziekenhuisinfecties (NSIH) 

rapporteerde een incidentie van 2,2 CLABSI’s/10 000 patiëntendagen in 2015. De gemiddelde 
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Figuur 1. Differentiële diagnose bij positieve hemoculturen bij patiënten met een CVC. 
Overgenomen uit:  Septicemie in het ziekenhuis (SEP): Surveillanceprotocol, WIV (24). 

 

incidentie van CLABSI’s lag duidelijk hoger in tertiaire ziekenhuizen (3,7 CLABSI’s/10 000 

patiëntendagen) dan in  niet-tertiare ziekenhuizen (1,6 CLABSI’s/10 000 patiëntendagen) (22). 

In de studie van Zingg et al. bedroeg de gemiddelde verblijfsduur van de CVC tot het optreden van 

een CLABSI vijftien dagen (23). De kostprijs van een CLABSI wordt in de VS geschat op  

US$ 5000 – 56 000 per event, met een gemiddelde van US$ 18 793 per event (7).  

Een CLABSI verlengt de hospitalisatieduur met gemiddeld 7,5 − 25 dagen (7). 12 − 25 % van de 

CLABSI’s kennen een fatale afloop (21).  

Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rapporteerde in 2016 een daling 

van het aantal CLABSI’s met 50 % tussen 2008 en 2014 (11). 

 

Figuur 1 geeft een schematische voorstelling van de differentiële diagnose die gemaakt moet worden 

bij patiënten met een CVC en een bewezen bacteriëmie.  

 

Ernstige sepsis met metastatische infectieuze complicaties - zoals infectieuze endocarditis, septische 

artritis, osteomyelitis, spinaal epiduraal abces en septische emboli -  kunnen de duur van een 

katheterinfectie verlengen en een enorme stijging van de kosten met zich meebrengen (7, 25). Ook 

bij katheterinfecties die niet gepaard gaan met complicaties, wordt een stijging van de totale kosten 

genoteerd. Deze zijn te wijten aan het feit dat de katheter bij een bevestigde infectie verwijderd en 

eventueel vervangen wordt. Deze vervanging vereist extra tijd, hoogopgeleid personeel, een grote 

hoeveelheid steriel en wegwerpmateriaal en bijkomend gebruik van toestellen voor monitoring en 

confirmatie van een goede kathetertip-positie (echo, RX) (7, 25).  

  



7 

 

1.3. Pathogenese 

Figuur 2. Pathogenese van een katheterinfectie. 
Overgenomen uit James et al.(26). 
 

Figuur 2 geeft een overzicht van de mogelijke oorzaken van een katheterinfectie (26). De oorsprong 

van de bacteriëmie bij patiënten met een katheterinfectie kan onderverdeeld worden in twee grote 

groepen: i) contaminatie van het infusaat en ii) kolonisatie van de CVC. Gecontamineerd infusaat is 

de oorzaak van de meeste epidemische katheterinfecties, maar is gelukkig zeldzaam (< 1 % van alle 

katheterinfecties) (2, 27). Kolonisatie van de CVC is verantwoordelijk voor de meeste endemische 

katheterinfecties. Kolonisatie van de CVC met micro-organismen kan zowel aan de buitenzijde 

(extraluminaal) als aan de binnenzijde (intraluminaal) optreden. De micro-organismen vormen een 

biofilm, die langdurige infectie en hematogene spreiding mogelijk maakt (27). Biofilm-vorming 

berust op de productie van Extracellular Polymeric Substance (EPS) door micro-organismen als  

S. aureus, P. aeruginosa en Candida-species. Een biofilm potentieert de pathogeniciteit van de micro-

organismen, doordat het weerstand biedt tegen endogene defensiemechanismen en antimicrobiële 

middelen (9). Antibioticumresistentie door de vorming van een biofilm kan een belangrijke rol spelen 

in de progressie naar een bacteriëmie (9, 10). 

Een negatieve kathetertip-kweek sluit een CRBSI uit. Een positieve kathetertip-kweek wijst niet 

noodzakelijk op een CRBSI, maar kan ook wijzen op kolonisatie (zeker als perifere bloedafnames 

negatief zijn). Een gekoloniseerde kathetertip leidt dus niet noodzakelijk tot een CRBSI, maar houdt 

wel een risico in op progressie naar een bacteriëmie (10). Micro-organismen die de CVC koloniseren 
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kunnen zowel van endogene (van de patiënt zelf) als van exogene (van buiten de patiënt) oorsprong 

zijn (2, 10, 27). 

Extraluminale kolonisatie wordt meestal veroorzaakt door de migratie van endogene huidflora. Door 

onvoldoende steriliteit bij plaatsing of verzorging kunnen echter ook exogene huidflora (afkomstig 

van de gezondheidsmedewerker) aangetroffen worden. 

Intraluminale kolonisatie vindt meestal plaats na contaminatie van de katheter-hub1. De belangrijkste 

oorzaak hiervan is het gebrek aan steriliteit bij de plaatsing van de CVC. Als laatste - minder frequente 

- oorzaak van kolonisatie wordt hematologische verspreiding van kiemen uit een infectiehaard elders 

in het lichaam vermeld. Deze laatste groep wordt niet als CRBSI of CLABSI beschouwd (cfr. supra: 

definities CRBSI en CLABSI) (9, 10, 27). 

Sommige katheter-materialen zijn meer trombogeen dan andere. Zo worden katheters vervaardigd uit 

polyethyleen frequenter geassocieerd met centraal veneuze trombosen dan silicone- of polyurethaan-

katheters (28). Ook deze eigenschap kan bijdragen tot kolonisatie en infectie van de CVC (9, 27). 

Preventie van kathetergerelateerde thrombi vormt dus een bijkomende maatregel in de preventie van 

katheterinfecties (9). 

Van al deze mechanismen vormen de migratie van micro-organismen via de insteekplaats 

(extraluminaal) en via de katheter-hub (intraluminaal) de twee belangrijkste oorzaken van een CRBSI 

of CLABSI (14).  

 

Korte-termijn2 CVC’s worden meestal aan de buitenkant gekoloniseerd door endogene huidflora. De 

belangrijkste preventieve interventies tegen infecties uitgaande van deze katheters zijn dan ook deze 

die de extraluminale kolonisatie van de CVC reduceren (10, 27).  

Bij lange-termijn3 CVC’s daarentegen blijkt intraluminale kolonisatie de voornaamste bron van 

infecties te zijn. Bijkomende interventies om intraluminale kolonisatie tegen te gaan, dringen zich 

hier dus op (10). 

 

Katheterinfecties kunnen veroorzaakt worden door een uiteenlopend spectrum aan kiemen. De 

kiemen die het meest frequent als verwekker geïdentificeerd worden, zijn i) grampositieve kokken 

(o.a. coagulase-negatieve stafylococci, enterococci, S. aureus, ...), ii) gramnegatieve bacillen (o.a.  

K. pneumoniae, E. coli, P. aeruginosa, ...) en iii) Candida- species. De frequentie bedraag resp.  

i) 60 %, ii) 18 % en iii) 12 % (9, 29, 30). 

Eén van de belangrijkste grampositieve verwekkers is de Staphylococcus epidermidis. Dit is een 

commensale huidbacterie, die echter als een belangrijk opportunistisch pathogeen beschouwd moet 

                                                
1 i.e. de externe afsluiting van het lumen van een katheter. 
2 Korte-termijn CVC = een CVC die < 10 dagen ter plaatse zit. 
3 Lange-termijn CVC = een CVC die > 10 dagen ter plaatse zit. 
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worden. Cherifi et al. konden aantonen dat de S. epidermidis-stammen die verantwoordelijk zijn voor 

het ontstaan van CRBSI’s in het ziekenhuis, meer resistent zijn aan antibiotica dan de stammen die 

in de gewone populatie worden aangetroffen (13). 

 

Algemene risicofactoren voor het ontwikkelen van een CRBSI kunnen onderverdeeld worden in  

i) persoonlijke factoren: o.a. type en ernst van de onderliggende ziekten, ii) katheter-gerelateerde 

factoren: o.a. doel (het toedienen van TPN verhoogt het risico op CRBSI), lokalisatie van de CVC en 

omstandigheden van plaatsing, en iii) instellingsgebonden factoren: o.a. universitair vs. perifeer 

ziekenhuis (9, 10, 31). 

Verweking van de insteekplaats, gebrekkige hygiëne t.h.v. en rondom de insteekplaats en naburige 

infecties vormen risicofactoren op het ontwikkelen van een katheterinfectie. Ze verhogen namelijk 

de bacteriële kolonisatie en op die manier de kans op het ontwikkelen van een katheterinfectie (10). 

 

Systemische antibiotica ter profylaxe van kolonisatie van de CVC of ontwikkeling van een 

katheterinfectie worden niet aangeraden (9). Randomized Controlled Trials bij patiënten met een 

hoog risico op een katheterinfectie (immuungedeprimeerde kankerpatiënten en neonaten), tonen een 

reductie van het aantal CRBSI’s wanneer - vóór insertie van de katheter - IV profylactische antibiotica 

werden toegediend (32). Routinematige antibioticaprofylaxe bij insertie wordt echter niet aangeraden 

op basis van de huidige evidentie. Bij immuungedeprimeerde patiënten en neonaten moet 

profylactische IV antibioticum-toediening per case bekeken en afgewogen worden (32). 

 

1.4. Kliniek 

Een katheterinfectie wordt meestal klinisch vermoed bij patiënten met een CVC die zich presenteren 

met koorts of rillingen, onverklaarde hypotensie en waarbij geen tekens van andere infectiehaarden 

aanwezig zijn (10). 

Algemene symptomen worden onderverdeeld in milde (e.g. malaise en nausea) en ernstige (e.g. 

koorts met rillingen, hypotensie, braken en veranderingen in de mentale status) symptomen. 

Als lokale symptomen kunnen de typische kenmerken van een infectie (rubor, dolor, calor, tumor), 

alsook de aanwezigheid van etter aangetroffen worden. Deze symptomen kunnen aanleiding geven 

tot lokale pijn (10). 

 

Bij het vermoeden van een katheterinfectie is onmiddellijke verwijdering van de CVC niet altijd 

noodzakelijk of aangewezen (cfr. supra) (9, 16, 20). 

Bevestiging van de aanwezigheid van een CRBSI of CLABSI met identificatie van de 

verantwoordelijke pathogenen vergt de nodige tijd. Kweken dienen steeds afgenomen te worden vóór 

de opstart van antibioticatherapie. Om de tijd tussen kweekafname en kweekresultaat te overbruggen, 
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wordt volgens het WISCA-principe (Weighted-Incidence Syndromic Combination Antibiograms) 

best een empirische duo-antibioticatherapie gegeven, bestaande uit Meropenem (β-lactam-

antibioticum, carbapenem-groep) en Vancomycine (glycopeptide). Meropenem is belangrijk in de 

bestrijding van Pseudomonas-species. Deze combinatietherapie zal in 95 % van de gevallen effectief 

zijn tegen de oorzakelijke kiem. Na identificatie van de oorzakelijke kiem uit de kathetertip-kweek 

of hemoculturen, kan de therapie aangepast worden in functie van het antibiogram  (20). 

 

Bij patiënten die onvoldoende respons vertonen op de initieel ingestelde behandeling, moet actief 

gezocht worden naar complicaties, zoals metastatische infecties (cfr. supra), vermits deze een 

verlengde duur van de CRBSI kunnen verklaren. Deze complicaties kunnen aanleiding geven tot een 

fulminante sepsis (10, 33). 

 

1.5. Preventieve maatregelen 

Katheterinfecties van endogene oorsprong zijn moeilijker te voorkomen dan deze van exogene 

oorsprong. Tijdige en adequate behandeling van infecties op afstand kan een katheter-kolonisatie van 

hematologische oorsprong tegengaan (2).  

Voor de exogeen ontstane katheterinfecties zijn preventieve maatregelen toegankelijker. Deze 

omvatten o.a. kwaliteitssystemen en controlemechanismen ter preventie van contaminatie van het 

infusaat en richtlijnen voor een correcte plaatsing en verzorging van CVC’s (2).  

 

O’Grady et al. publiceerden in 2011 richtlijnen ter preventie van intravasculaire katheterinfecties (9). 

De richtlijnen vermelden ook maatregelen specifiek voor de insertie en verzorging van CVC’s (9). 

 

Tabel 4 geeft een overzicht van de belangrijkste elementen in de preventie van katheterinfecties. 
 

Tabel 4. Belangrijkste elementen in de preventie van katheterinfecties. 

1. Kwaliteitsvolle opleiding en training van gezondheidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn  

    voor de plaatsing en de verzorging van katheters. 

2. Het toepassen van Maximale Steriele Barrière tijdens katheter-insertie (mondmasker, steriel  

    schort en steriele handschoenen). 

3. Preparatie van de huid met chloorhexidine > 0,5 % vóór insertie van de katheter. 

4. Het vermijden van routinematige vervanging van CVC die goed functioneren en geen lokale of  

    systemische complicaties veroorzaken. 

    (Routinematige vervanging vermindert het aantal katheterinfecties namelijk niet!) 

Tabel 4. Naar O’Grady et al. (9). 
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1.5.1. Richtlijnen m.b.t. de plaatsing van en het type CVC 

Vóór de plaatsing van een CVC moeten de voordelen steeds grondig afgewogen worden tegenover 

de mogelijke nadelen. Elke CVC houdt namelijk risico’s in voor infectieuze en mechanische 

complicaties (9).  

Een CVC moet steeds het minimum aantal lumina bevatten, die nodig zijn voor de behandeling van 

de patiënt (9).  

Een CVC die niet langer noodzakelijk is, moet zo snel mogelijk verwijderd worden (9).  

 

Bij volwassenen moet het gebruik van de V. femoralis als insertieplaats vermeden worden, omwille 

van het frequenter voorkomen van kolonisatie en infectieuze complicaties (in het bijzonder bij obese 

patiënten). Een CVC moet bij voorkeur ingebracht worden via de V. subclavia. Retrospectieve studies 

tonen aan dat het risico op kolonisatie en/of infectie op deze plaats het laagst ligt (9).  

Bij patiënten die hemodialyse ondergaan, moet de V. subclavia vermeden worden wegens het risico 

op het ontstaan van veneuze stenosen met resulterend verlies van veneuze acces. Bij hemodialyse-

patiënten met nood aan een CVC gaat de voorkeur uit naar de V. jugularis als insertieplaats. Bij 

problemen of onmogelijke toegang, wordt insertie in de V. femoralis als tweede keuze verkozen. In 

laatste instantie kan de V. subclavia gebruikt worden4 (9).  

 

Echogeleide puncties worden aangeraden, omdat hierbij een daling van het aantal insertie-pogingen 

en het aantal mechanische complicaties wordt waargenomen. Deze daling wordt echter alleen 

waargenomen indien de uitvoerende arts voldoende ervaring heeft in het gebruik en de interpretatie 

van echografie (9). Het gebruik van echografie tijdens insertie zou geen invloed hebben op het aantal 

katheterinfecties (6).  

 

Het is niet nodig om bij de insertie van een CVC of tijdens de verblijfsduur ervan profylactische 

antibiotica of anticoagulantia toe te dienen (9). 

Wanneer er geen aseptische insertie kan verzekerd worden - bv. in een noodsituatie - moet de katheter 

zo snel mogelijk en best binnen de 48 uur vervangen worden (9). 

Routinematige vervanging van de CVC wordt niet aangeraden. Ook niet bij de aanwezigheid van 

koorts (9, 16). 

 

Overschuiven van een niet-getunnelde CVC is toegestaan bij een slecht functionerende CVC (bv. 

slechte inloop). Bij het vermoeden van een katheterinfectie is overschuiven niet toegestaan  (9). 

 

                                                
4 Nagevraagd en bevestigd door Prof. Dr. Annemieke Dhondt, dienst Nefrologie UZ Gent. 



12 

 

CVC’s moeten zo ver mogelijk van open wonden geplaatst worden (9).  

 

Ook het materiaal waaruit de katheter vervaardigd is, kan een invloed hebben op het ontstaan van 

complicaties. Katheters vervaardigd uit polytetrafluoroethylene of polyurethaan zijn geassocieerd 

met een lagere infectieratio dan deze die vervaardigd zijn uit polyethyleen of polyvinyl-chloride (9).  

Het gebruik van een katheter uit polyethyleen verhoogt de kans op centraal veneuze trombosering, 

wat geassocieerd is met een verhoogd risico op infectie (cfr. supra). Silicone- en voornamelijk 

polyurethaan-katheters zijn geassocieerd met een veel lagere kans op trombosering (28). 

 

Het gebruik van antibioticum-geïmpregneerde (minocycline of rifampicine) of antisepticum-

geïmpregneerde (chloorhexidine of zilversulfadiazine) katheters wordt niet aangeraden (9, 32). 

Aangezien deze vorm van infectiepreventie mogelijks gepaard gaat met een stijging van de 

antibioticaresistentie, is het gebruik ervan pas aan te raden wanneer andere preventieve maatregelen 

falen of onvoldoende zijn (9, 32). In het UZ Gent wordt geen gebruik gemaakt van deze katheters. 

 

1.5.2. Richtlijnen m.b.t. hygiëne en steriliteit bij plaatsing van de CVC 

Handhygiëne is noodzakelijk vóór én na het palperen van de insertieplaats en vóór én na insertie, 

vervanging of verzorging van de CVC. Handhygiëne moet uitgevoerd worden met water en zeep, 

gevolgd door het gebruik van een alcoholisch ontsmettingsmiddel (9).  

Bijlage 1 geeft een overzicht van de 5 cruciale momenten voor het toepassen van handhygiëne (34). 

Bijlage 2 en 3 tonen de correcte techniek voor het wassen en ontsmetten van de handen (34). 

 

Maximale Steriele Barrière (MSB) is vereist tijdens de insertie van een CVC. MSB houdt het 

aanleggen van een steriel veld in, alsook het gebruik in van een mondmasker, hoofddeksel, steriele 

schort en steriele handschoenen (9). Bijlage 4 geeft een overzicht van de indicaties voor het gebruik 

van (steriele) handschoenen (35). 

 

Wanneer een katheter vervangen wordt, moet een nieuw paar steriele handschoenen aangedaan 

worden tussen het vasthouden van de oude en de nieuwe katheter (9). 

 

De insertieplaats moet voorbereid worden met een chloorhexidine > 0,5 % oplossing in alcohol (9). 

Preparatie van de huid t.h.v. de insertieplaats gebeurt in het UZ Gent momenteel met 2% 

chloorhexidine-gluconaat (CHG) in 70 % isopropyl-alcohol. McCann et al. suggereren een mogelijke 

reductie van het aantal katheterinfecties bij het gebruik van 2 % CHG  in 70 % isopropyl-alcohol in 

vergelijking met andere routinematig gebruikte CHG-oplossingen. De resultaten waren echter niet 

statistisch significant (36).  
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Wanneer er een contra-indicatie bestaat voor chloorhexidine, kan een tinctuur- of joodoplossing of 

een alcohol 70 % oplossing gebruikt worden. Nadat de huid is ingewreven, moet deze tijd krijgen om 

te drogen, alvorens een volgende handeling uit te voeren (9). 

 

1.5.3. Richtlijnen m.b.t. verzorging van de CVC  

Het toepassen van de regels voor handhygiëne is cruciaal in de verzorging van CVC’s.  Bij elke 

verbandwissel moeten bovendien propere of steriele handschoenen aangedaan worden en moet de 

huid opnieuw gedesinfecteerd worden met chloorhexidine >0,5 %5 (9). Bijlage 5 geeft een overzicht 

van de hygiënische maatregelen die genomen moeten worden bij het toedienen van infusaat via een 

perifeer of centraal infuus (37). 

 

Het wondverband (de zgn. ‘dressing’) moet bestaan uit steriele gaasjes of transparante, semi-

permeabele materialen. Verbandgaasjes moeten om de twee dagen vervangen worden, transparante 

fixatiepleisters slechts om de zeven dagen. Een meer frequente verbandwissel heeft geen effect op de 

infectie-ratio. Dressings moeten alleen vroeger vervangen worden indien ze loskomen, vochtig of 

zichtbaar bevuild zijn (9). 

 

CHG-geïmpregneerde wondverbanden reduceren het aantal gekoloniseerde CVC’s en de incidentie 

van CRBSI’s (9, 38). Deze wondverbanden zijn slechts voor een klein gedeelte geïmpregneerd met 

CHG. Op die manier is observatie van de insertieplaats nog steeds mogelijk, zonder dat het verband 

verwijderd moet worden (38).  

Hoewel de CHG-geïmpregneerde verbanden duurder zijn dan de standaard wondverbanden, hebben 

ze volgens Jenks et al. toch een economisch voordeel van £ 73 (ongeveer € 93,73) per patiënt. Dit 

voordeel resulteert uit de reductie van het aantal CRBSI’s en CLABSI’s, die gepaard gaan met zware 

kosten (cfr. supra) (38). 

Het gebruik van CHG-geïmpregneerde wondverbanden wordt – net als het gebruik van 

geïmpregneerde katheters – pas aangeraden wanneer basis preventieve maatregelen (educatie en 

training van personeel, desinfectie van de huid met CHG > 0,5 % en toepassing van MSB) falen of 

onvoldoende zijn (9). Het gebruik van de geïmpregneerde wondverbanden wordt afgeraden bij 

patiënten jonger dan twee maanden wegens het risico op contact-dermatitis (9).  

Lokale antibiotica ter hoogte van de insertieplaats worden afgeraden (9). 

 

De katheter en insertieplaats mogen niet ondergedompeld worden in water (9). 

 

                                                
5 Richtlijnen UZ Gent: chloorhexidine 2 %. 
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De verdere noodzaak van de CVC moet elke dag geëvalueerd worden en een katheter die niet meer 

nodig is, moet meteen verwijderd worden (2, 9, 39). 

Bovendien is het belangrijk om de patiënten aan te sporen om zelf opgemerkte wijzigingen ter hoogte 

van hun CVC te melden (9). 

 

Ter ondersteuning van de richtlijnen, stelde de CDC een checklist op. Bijlage 6 omvat deze ‘checklist 

ter preventie van CLABSI’(40).  

 

1.5.4. Impact van interventies m.b.t. opleiding en training van personeel 

Tabel 5 geeft een overzicht van de impact van goede opleiding en training van het 

ziekenhuispersoneel op de incidentie van CRBSI en CLABSI. 

 

Tabel 5. Overzicht impact opleiding en training van personeel op de CRBSI/CLABSI-incidentie. 

Studie Afdeling Interventie Resultaat 

(per 1000 katheterdagen) 

Statistische 

significantie 

Burden  

et al. (17) 
ICU 

 
(Verenigde 

Staten) 

Verplicht simulatie-

gebaseerd 

trainingsprogramma voor 

artsen in opleiding 

2 jaar na invoering:  
REDUCTIE 

van 6,47 naar 2,44 CRBSI’s 

Significant 

Walz  

et al. (41) 
 

ICU 
(Verenigde 

Staten) 

Implementatie zorgbundel 

m.b.t. optimale CVC-

plaatsing en verzorging 

8 jaar na implementatie: 

REDUCTIE 
van 5,86 naar 0,33 CLABSI’s 

Significant 

Cherifi 

et al. (42) 

 

ICU 

 
(België) 

 

Externe monitoring en 

feedback op het toepassen 

van richtlijnen inzake CVC-

plaatsing en verzorging 

1 jaar na interventie: 
REDUCTIE 

van 4,00 naar 2,73 CLABSI’s 

Niet significant 

Zingg  

et al. (23) 

 

Ziekenhuis-

breed 
(Zwitserland) 

Training van het personeel 

m.b.v. simulatie en e-

learning modules 

3 jaar na interventie: 

REDUCTIE 
van 2,3 naar 0,7 CLABSI’s 

Significant 

 

Zingg et. al. onderzochten als enige de impact van een ziekenhuisbrede aanpak op de reductie van het 

aantal katheterinfecties. Hun onderzoek toonde namelijk aan dat - hoewel de meeste CVC’s geplaatst 

worden bij patiënten op de ICU - de patiënten zich gemiddeld gedurende ⅔ van de verblijfsduur van 

de CVC op een niet-ICU-afdeling bevinden. Sommige niet-ICU-afdelingen rapporteren dan ook een 

hogere CLABSI-incidentie dan de ICU. Training van het personeel m.b.v. e-learning modules6 

reduceerde de ziekenhuisbrede incidentie van 2.3 naar 0.7 CLABSI’s per 1000 katheterdagen (23).  

 

 

                                                
6 http://www.carepractice.net 
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1.6. Het katheterpaspoort 

Sinds 2013 (periode maart-april) is het katheterpaspoort toegevoegd aan het Elektronisch 

Patiëntendossier (EPD). Dit kan teruggevonden worden onder het tabblad ‘Observaties’. Het 

katheterpaspoort biedt ruimte voor de registratie van gegevens met betrekking tot verschillende types 

katheters (m.n. het perifeer infuus, de poortkatheter, de centraal veneuze katheter, de PICC7 en de 

Hickmann). Het doel van dit katheterpaspoort is de centralisatie van gegevens omtrent de plaatsing 

van deze verschillende types katheters, alsook het vereenvoudigen van de detectie, registratie en 

opvolging van problemen ter hoogte van of ten gevolge van de katheter. 

Figuur 3 geeft het onderdeel uit het katheterpaspoort weer, dat betrekking heeft op de CVC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. VRAAGSTELLING 

De dienst Anesthesie van het Universitair Ziekenhuis Gent plaatst bijna dagelijks centraal veneuze 

katheters (Central Venous Catheter, CVC). Dit gebeurt steeds onder Maximale Steriele Barrière.  

 

Deze Masterproef voert een retrospectief onderzoek uit naar CVC’s die geplaatst werden in de 

periode van 1 januari 2014 t.e.m. 31 december 2014 bij volwassen patiënten op de bedhold (PACU 

UZ1 en PACU UZ2) van het UZ Gent. De incidentie van katheterinfecties (CRBSI en CLABSI) in 

2014 wordt onderzocht. Deze incidentiecijfers worden uitgedrukt als aantal CRBSI’s en CLABSI’s 

                                                
7 Peripherally Inserted Central Catheter. 

Figuur 3. Partim ‘CVC’ in het katheterpaspoort. 
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per 1000 katheterdagen. Een nulmeting naar de incidentie van CRBSI’s of CLABSI’s in het UZ Gent 

werd nog niet eerder uitgevoerd. Deze Masterproef tracht dan ook een inzicht te geven in de omvang 

van het probleem en kan als een basis voor verder onderzoek gebruikt worden. 

In deze Masterproef wordt tevens nagegaan bij hoeveel patiënten het katheterpaspoort werd 

aangemaakt en hoe vaak de plaatsing van de CVC er ook daadwerkelijk in werd geregistreerd.  

Daarnaast wordt bijkomende beschrijvende statistiek uitgevoerd. Er wordt gekeken naar kenmerken 

van de patiënten, omstandigheden van plaatsing van de CVC, kenmerken van de CVC, parameters na 

plaatsing en kenmerken van de katheterinfecties (Tabel 6).  
 

Tabel 6. Overzicht beschrijvende statistiek. 

BESCHRIJVENDE STATISTIEK 

1. Kenmerken van de patiënten 

- Wat is de gemiddelde leeftijd van de patiënten? 

- Hoe is de geslachtsverdeling? 

- Wat zijn de belangrijkste indicaties voor de plaatsing van een CVC? 

- Hoeveel CVC worden gebruikt voor de toediening van i) antibiotica, ii) TPN en  

iii) cytostatica? 

- Tot welke discipline behoren de pathologieën die het vaakst een CVC vereisten? 

2. Omstandigheden van plaatsing van de CVC 

- Hoe vaak werd echo gebruikt bij plaatsing? 

- Hoe vaak werd een RX thorax uitgevoerd ter controle van de kathetertip-positie en de 

detectie van een eventuele pneumothorax? 

- Hoe vaak werd een correcte kathetertip-positie gevonden op de RX thorax? 

- Hoe vaak werd actie ondernomen bij een foutief of te diep geplaatste CVC? 

- Hoeveel bedroeg de gemiddelde anciënniteit van de arts die de CVC plaatste? 

3. Kenmerken van de CVC   

- Wat was de meest frequente insertieplaats? 

- Hoeveel lumina hadden de meeste CVC’s?  

- Welke afsluitmethode werd gebruikt?  

4. Parameters na plaatsing van de CVC 

- Bij hoeveel patiënten werd een bebloed of bevuild wondverband gemeld? 

- Hoeveel patiënten vertoonden een geïnflammeerde insertieplaats? 

- Bij hoeveel patiënten trad een koortsepisode op? 

5. Verwijderen van de CVC 

- Hoeveel katheters werden overgeschoven? Na hoeveel dagen gemiddeld? 

- Hoeveel bedroeg het gemiddeld en het totaal aantal katheterdagen?  

6. Incidentie van katheterinfecties 

- Bij hoeveel patiënten kan een CRBSI of een CLABSI aangetoond worden?  

- Hoeveel bedraagt de incidentie van CRBSI en CLABSI per 1000 katheterdagen? 

7. Kenmerken van de infectie 

- Hoeveel katheterdagen gingen meestal vooraf aan een CRBSI of CLABSI? 

- Wat waren de meest frequente verwekkers? 

- In hoeveel gevallen was de verwekker een huidcommensaal? 

- Welke behandeling werd ingesteld? 

8. Katheterpaspoort 

- Welk percentage van de katheterpaspoorten werden aangemaakt en ingevuld? 

- Hoe vaak werden CRBSI’s of CLABSI’s vermeld in het katheterpaspoort?    
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Bijkomende vergelijkende statistiek onderzocht het verband tussen verschillende kenmerken van de 

patiënten/CVC en het al dan niet optreden van een katheterinfectie (CLABSI of CRBSI) (Tabel 7). 

 

Tabel 7. Overzicht vergelijkende statistiek 

VERGELIJKENDE STATISTIEK 

1.  Kenmerken van de patiënten 

- Is er een verband tussen de leeftijd van de patiënt en het optreden van een CRBSI of 

CLABSI? 

- Is er een verband tussen het geslacht van de patiënt en het optreden van een CRBSI of 

CLABSI? 

- Worden er significant meer/minder CRBSI’s of CLABSI’s aangetroffen bij patiënten bij 

wie de CVC gebruikt wordt voor de toediening van i) antibiotica, ii) TPN, iii) cytostatica? 

- Zijn er bepaalde disciplines waarbij er significant meer CRBSI’s of CLABSI’s optreden? 

2.  Omstandigheden van plaatsing van de CVC 

- Is er een verband tussen het gebruik van echo en het optreden van een CRBSI of CLABSI? 

- Komen er significant meer/minder CRBSI’s of CLABSI’s voor bij verkeerd 

gepositioneerde CVC? 

- Komen er significant meer/minder CRBSI’s of CLABSI’s voor bij CVC die gemanipuleerd 

werden omwille van een verkeerde of te diepe kathetertip-positie op RX? 

- Komen er significant meer CRBSI’s en CLABSI’s voor bij beginnende assistenten? Zijn er 

verschillen tussen anciënniteit van de plaatsende arts of het tijdstip in de opleidingscyclus 

van de ASO? 

3.  Kenmerken van de CVC 

- Is er een verband tussen de insertieplaats en het optreden van een CRBSI of CLABSI? 

- Is er een verband tussen het aantal lumina en het optreden van een CRBSI of CLABSI? 

Neemt het aantal CRBSI’s of CLABSI’s toe met het aantal lumina van de CVC? 

4. Parameters na plaatsing van de CVC 

- Is er een verband tussen de aanwezigheid van een bebloed of vervuild wondverband en het 

optreden van een CRBSI of CLABSI? 

- Is er een verband tussen aanwezigheid van inflammatie rond de insertieplaats en het 

optreden van een CRBSI of CLABSI? 

- Is er een verband tussen de aanwezigheid van een koortsepisode en het optreden van een  

CRBSI of CLABSI? 

5. Verwijderen van de CVC 

- Is er een verband tussen de totale verblijfsduur van de katheter en het optreden van een 

CRBSI of CLABSI? 

6. Kenmerken van de infectie 

- Worden er significant meer CRBSI’s of CLABSI’s veroorzaakt door huidcommensalen? 

 

3. METHODOLOGIE 

Literatuur 

Bij de opstart van deze Masterproef werden vijf artikels ter introductie aangeboden door Prof. Dr. De 

Baerdemaeker (2, 9, 19, 30, 32). Aanvullende literatuur werd opgezocht in de databases Pubmed, 

Google Scholar en researchgate.net. Ook de sneeuwbalmethode werd gehanteerd. Websites van de 

WHO, de CDC, het NSIH en het KCE werden geraadpleegd. 

 



18 

 

Dataverzameling 

Deze Masterproef tracht een retrospectieve nulmeting uit te voeren van het aantal CRBSI’s en 

CLABSI’s in 2014 bij CVC’s geplaatst bij volwassen patiënten op de bedhold van het UZ Gent. Via 

het EPD werden patiënten opgezocht die een centraal veneuze katheter kregen op de bedhold van de 

PACU UZ1 en PACU UZ2 in de tijdspanne van 01/01/2014 tot en met 31/12/2014. De data voor deze 

Masterproef werden uit het EPD gehaald en verzameld in het dataverwerkingsprogramma SPSS 

STATISTICS 24.  

Omwille van de werklast en de haalbaarheid werd beslist om met puntmetingen te werken. Om toch 

een voldoende representatief beeld van 2014 te krijgen, werd gekozen voor wekelijkse puntmetingen. 

Weekends werden niet geïncludeerd in deze puntmetingen, vermits dan in principe geen CVC 

geplaatst worden (met uitzondering van urgenties). 

De dagen voor de puntmetingen werden at random gekozen via de functie ASELECTTUSSEN (1;5) 

in Excel (1 = maandag, 2 = dinsdag, 3 = woensdag, 4 = donderdag en 5 = vrijdag). Hiertoe werd een 

lijst van de 52 weken gemaakt, waarna de functie ASELECTTUSSEN (1;5) hier éénmaal werd op 

toegepast. Omdat deze waarden bij elke opdracht in Excel verspringen, werden de bekomen random 

cijfers éénmalig gekopieerd en ‘Als Waarden’ geplakt. Een overzicht van de 52 data die bekomen 

werden voor de puntmetingen, is te vinden in Bijlage 7. 

Er werd vooraf afgesproken om bij feestdagen zonder katheter-plaatsing de volgende dag te nemen 

vb. als random dag = 1 (maandag) = feestdag zal voor die week ‘dag 2’ (dinsdag) genomen worden. 

Andere dagen zonder CVC-plaatsing zullen niet vervangen worden door de volgende dag, om 

voldoende randomisatie te behouden. De random puntmetingen leverden slechts 1 feestdag op, nl. 29 

mei (O.L.H. Hemelvaart). Vermits op die dag twee CVC’s geplaatst werden, werd deze dag 

behouden.  

Er waren vier dagen zonder CVC-plaatsingen die niet vervangen werden.  

 

Bijkomstig werden vier patiënten uit de overzichtslijst van CVC-plaatsingen op de PACU UZ1 en 

UZ2 niet opgenomen. Bij deze vier patiënten rees namelijk de vraag of de plaatsing effectief was 

uitgevoerd. Geen van de vier cases kon worden aangetoond met RX. Grondig opzoekwerk in het EPD 

toonde bij de eerste case aan dat de plaatsing naar de volgende dag verschoven was. Bij de tweede 

case werd in het verpleegkundig verslag vermeld dat de antibiotica per os werd gegeven en niet 

intraveneus. Hieruit kon besloten worden dat de CVC-plaatsing inderdaad niet was doorgegaan. Bij 

de derde case kon geen officieel order tot plaatsing van een CVC teruggevonden worden en ook in 

het EPD van deze patiënt werd geen melding gemaakt van een CVC. Bij de laatste case waren geen 

medische gegevens beschikbaar van en rond de periode van de vermeende plaatsing. 
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In het SPSS-bestand werden volgende zaken opgenomen  

- Algemene patiëntgegevens zoals geboortedatum, geslacht en reden van opname. 

- Omstandigheden van katheter-plaatsing zoals datum, insertieplaats, aantal lumina, 

afsluitmethode, reden van plaatsing, aanwezigheid van bebloed wondverband, aanwezigheid 

en invulling van het katheterpaspoort, anciënniteit van de uitvoerende arts, gebruik van echo 

en RX Thorax (inclusief bevindingen alsook respons hierop). 

- Datum van verwijderen of overschuiven van de CVC. 

- Diagnostiek van CRBSI of CLABSI zoals het aantal van hemocultuur-afnamen, het uitvoeren 

van kathetertip-kweek (beiden inclusief resultaten en eventuele therapie), datum van diagnose, 

vermelding CRBSI of CLABSI in het katheterpaspoort. 

- Infectieuze parameters zoals koorts en roodheid, zwelling of etter ter hoogte van de insertie. 

Er werd besloten geen laboresultaten van witte bloedcellen en CRP op te nemen, gezien deze 

te aspecifiek zijn. 

 

Met uitzondering van de ingestelde therapie in het geval van een bewezen katheterinfectie, werden 

data i.v.m. het verdere verloop van de infectie niet opgenomen in deze Masterproef.  

 

In 2014 werden in totaal 907 CVC’s geplaatst op de bedhold van PACU UZ1 en PACU UZ2. Met 

behulp van puntmetingen werden 149 CVC-plaatsingen geanalyseerd (i.e. 16,4 % van het totaal aantal 

geplaatste CVC’s in 2014). 

 

Er dient opgemerkt te worden dat alleen CVC’s die geplaatst werden door de dienst Anesthesie op de 

bedhold van PACU UZ1 of PACU UZ2, werden opgenomen. Pediatrische CVC’s (o.a. geplaatst op 

de PICU) en CVC’s bij neonaten (NICU-patiëntjes) werden niet opgenomen in deze Masterproef.  

De dienst Hematologie is één van de afdelingen die af en toe nog zelf CVC’s plaatst. Ook deze werden 

niet in deze Masterproef opgenomen. 

Voor het toekennen van de anciënniteit werd de maand juli als cut-off gebruikt. Een eerstejaars 

assistent in de periode januari - juli 2014 werd van augustus-december 2014 als tweedejaars assistent 

beschouwd, enz… 

 

In de beschrijvende statistiek werden alle 149 patiënten geanalyseerd.  

Voor de berekeningen in het kader van de vergelijkende statistiek, werden 11 van de 149 patiënten 

uitgesloten, wegens lost to follow-up (cfr.infra). Hierdoor werd in de vergelijkende statistiek gewerkt 

met een steekproefgrootte van 138 patiënten, met uitzondering van waar anders vermeld (Figuur 4).  
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Het significantieniveau werd vastgelegd op α = 0,05. 

De nulhypothese van de testen - uitgevoerd in de vergelijkende statistiek - zal verworpen worden bij 

een P-waarde kleiner dan of gelijk aan dit significantieniveau α. 

 

Beide studenten die deze Masterproef tot stand brachten, voerden elk afzonderlijk de volledige 

beschrijvende en vergelijkende statistiek uit. Vervolgens werden alle resultaten vergeleken en 

samengevoegd. Op die manier werd een controle van de statistische tests ingebouwd. 

 

4. RESULTATEN 

4.1. Beschrijvende statistiek 

4.1.1. Kenmerken van de patiënten 

De meerderheid van de 149 patiënten die in deze steekproef werden opgenomen, waren van 

middelbare of oudere leeftijd. De gemiddelde leeftijd op het ogenblik van de CVC-plaatsing bedroeg 

60,8 jaar (St. Dev. = 17,16). De mediaan leeftijd bedroeg 62,0 jaar. De jongste patiënt bij wie een 

CVC geplaatst werd, was 21 jaar oud. De oudste patiënt was 92 jaar. ¾ van de patiënten waren ouder 

dan 50 jaar (Q1 = 50,0 jaar); ¼ was zelfs ouder dan 74 jaar (Q3 = 74 jaar). 

 

De man/vrouw verhouding in deze steekproef bedroeg 78/71. Er werden dus méér CVC’s bij mannen 

geplaatst dan bij vrouwen (resp. 52,3 % bij mannen versus 47,7 % bij vrouwen). 

Figuur 4. Overzicht van de 138 patiënten opgenomen in de vergelijkende statistiek (RODE KADER). 
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Onderzoek naar de indicatie tot CVC-plaatsing leverde een brede waaier aan antwoorden op. Overlap 

door combinaties van verschillende indicaties, bemoeilijkte de analyse.  

Met behulp van een Venn-diagram, werd een overzicht gemaakt van de meest frequente indicaties, 

inclusief overlap. Per categorie wordt het absoluut aantal patiënten weergegeven (Figuur 5). 

32,2 % van de patiënten kreeg uitsluitend ter toediening van antibiotica (AB) een CVC. TPN was de 

tweede voornaamste reden voor plaatsing van een CVC: bij 24,8 % werd de CVC uitsluitend voor de 

toediening van TPN gebruikt. De derde grote indicatie voor CVC-plaatsing vormde de toediening 

van cytostatica: 15,4 % kregen louter hiervoor een CVC. Daarnaast werden ook combinaties van AB, 

TPN en cytostatica aangetroffen. 

4,0 % kreeg een CVC uitsluitend ter toediening van vocht. Als overige indicaties voor de plaatsing 

van een CVC werden o.a. een stamceltransplantatie, de toediening van anti-fungica en de toediening 

van Prostin aangetroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 5. Venn-diagram ter overzicht van de opgegeven indicaties tot CVC-plaatsing     

                                   (met absoluut aantal patiënten per indicatie). 

 

Cordarone 

Anti-fungica 
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Ter vereenvoudiging werden voor de drie voornaamste indicaties (m.n. i) AB-, ii) TPN- en  

iii) cytostaticatoediening) drie nieuwe variabelen aangemaakt, waarbij de dataset telkens 

onderverdeeld werd in twee groepen: een groep waarbij de CVC voor deze indicatie gebruikt werd 

en een groep waarbij dit niet het geval was. Patiënten met onderlinge combinaties van één van deze 

drie meest frequente indicaties werden aldus bij elke indicatie afzonderlijk in rekening gebracht. 

Figuren 6-8 geven − per indicatie − de procentuele verdeling weer van het aantal patiënten bij wie 

de CVC o.a. voor deze indicatie gebruikt werd. 

 

Patiënten werden tevens ingedeeld volgens de onderliggende pathologie die de plaatsing van een 

CVC vereiste. Er werd vervolgens gekeken tot welke overkoepelende discipline deze pathologie 

behoorde. 

Figuur 9 geeft een overzicht van de procentuele vertegenwoordiging van de verschillende disciplines. 

De oncologie vertegenwoordigde de meerderheid van de patiënten in deze steekproef (26,2%). 

16,1 % van de patiënten kreeg een CVC in het kader van een gastro-enterologische pathologie. Met 

13,4 % vormden de hematologie-patiënten de derde grootste groep patiënten. 

  

Figuur 6. Percentage 

patiënten die antibioticum 

toegediend kregen via de  

CVC.    

Figuur 7. Percentage  

patiënten die TPN  

toegediend kregen via de 

CVC.   

Figuur 8. Percentage 

patiënten die cytostatica 

toegediend kregen via de  

CVC.    

Figuur 9. Overzicht van de procentuele vertegenwoordiging van de verschillende disciplines. 
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4.1.2. Omstandigheden van plaatsing 

Bij 53,7 % van de patiënten werd het gebruik van echografie bij de plaatsing van de CVC 

geregistreerd in het EPD. Wanneer echografie niet vermeld werd in het EPD, valt echter niet met 

zekerheid te zeggen dat er effectief geen gebruik van gemaakt werd. Mogelijks werd echografie 

gebruikt, maar werd dit niet geregistreerd in het EPD. 

 

Bij 94,6 % van de patiënten werd een RX thorax uitgevoerd na de CVC-plaatsing, ter evaluatie van 

de kathetertip-positie en de eventuele aanwezigheid van een pneumothorax. Er werden geen 

pneumothoraxen aangetroffen bij de 141 patiënten uit deze steekproef die een RX thorax kregen.  

    

Ter evaluatie van de kathetertip-positie werden 

de RX-foto’s en het rapport van de radioloog 

bekeken. Aldus konden vier categorieën 

onderscheiden worden (zie Figuur 10). De acht 

patiënten waarbij geen RX thorax genomen werd, 

hadden een ongekende tip-positie.  

 

Een kathetertip-projectie voorbij de onderboord 

van de rechter hoofdbronchus, werd als te diep 

beoordeeld. Dit was bij 25 patiënten het geval 

(16,8 %). Bij acht patiënten (5,4 %) werd een 

verkeerde kathetertip-positie gevonden. Hierbij bevond de kathetertip zich in de V. subclavia, de V. 

jugularis of de V. innominata. De overige 108 patiënten (72,5%) vertoonden een correcte tip-positie.  

Een verkeerde tip-positie werd bij drie patiënten gecorrigeerd (i.e. bij 37,5 % van de patiënten met 

een verkeerde CVC-positie). Bij twee patiënten werd expliciet vermeld in het EPD dat de verkeerd 

gepositioneerde CVC behouden mocht blijven. Deze CVC’s bevonden zich resp. in de V. jugularis 

en in de V. subclavia en werden gebruikt voor de toediening van AB. Bij de overige drie patiënten 

met een verkeerde CVC-positie, kon uit het EPD niet opgemaakt worden of er al dan niet actie 

ondernomen werd.  

Eén te diep gepositioneerde CVC werd gecorrigeerd door deze een beetje terug te trekken. Bij acht 

patiënten werd geen actie ondernomen (i.e. bij 24,0 % van de patiënten met een te diepe CVC-positie). 

Dit zijn patiënten waarbij de CVC tot voorbij de onderboord van de rechter hoofdbronchus reikte, 

maar waarbij in het rapport van de radioloog of in het medisch verslag van de anesthesist vermeld 

werd dat de positie correct was. Bij de overige achttien patiënten (72,0 %) kon geen informatie 

teruggevonden worden over een eventuele correctie van de CVC-positie. Bij deze patiënten werd de  

 

Figuur 10. Overzicht kathetertip-positie. 
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te diepe kathetertip-positie dus ofwel correct geacht, ofwel toch gecorrigeerd, maar werd dit niet 

vermeld in het EPD. Figuur 11 geeft een overzicht van de acties bij een verkeerde of te diepe 

kathetertip-positie. 

 

 

Figuur 12 geeft een overzicht van het aantal geplaatste katheters in functie van de anciënniteit van 

de uitvoerende arts. Uit de EPD-gegevens blijkt dat de meerderheid van de 149 CVC’s geplaatst 

werden door een eerstejaars assistent (39,6 %), gevolgd door de stafleden (24,2 %). 

Bij vijf patiënten konden in het EPD geen gegevens teruggevonden worden over de uitvoerende arts. 

 

  

Figuur 12. Aantal CVC-plaatsingen in functie van de anciënniteit van de uitvoerende arts. 

 

Figuur 11. Overzicht actie bij verkeerde of te diepe kathetertip-positie. 
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4.1.3. Kenmerken van de CVC 

In Figuur 13 wordt een procentueel overzicht van de gebruikte insertieplaatsen voor de CVC 

weergegeven. De rechter V. femoralis werd slechts bij twee patiënten (1,3 %) aangeprikt voor de 

plaatsing van een CVC. Bij de patiënten uit deze steekproef werden geen CVC’s geplaatst in de linker 

V. femoralis. 

 

Figuur 14 geeft de frequentie van het aantal enkel-, dubbel- en triple-lumen katheter weer (in %). De 

meerderheid van de patiënten kreeg een dubbel-lumen katheter. Slechts twee patiënten (1,3 %) kregen 

een triple-lumen katheter. Bij 25,5 % van de patiënten konden geen gegevens over het aantal lumina 

teruggevonden worden in het EPD. 

Bij 73 patiënten (49 %) werd een neutron als afsluitmethode van de CVC gebruikt. Bij de overige 76 

patiënten kon noch in het katheterpaspoort, noch elders in het EPD, informatie over de afsluitmethode 

gevonden worden. 

 

 

4.1.4. Parameters na plaatsing van de CVC  

Voor de registratie van het optreden van koortsepisodes tijdens de verblijfsduur van de CVC, werd 

gekeken bij het tabblad ‘ParaView’ in het EPD.  

De geregistreerde data worden weergegeven in Figuur 15. Bij de patiënten in de groep ‘geen koorts’, 

kon o.b.v. de gegevens in het EPD met zekerheid gesteld worden dat er geen koortsepisode optrad 

tijdens de verblijfperiode van de CVC.  

 

 

 

 

Figuur 13. Overzicht gebruikte CVC- 

                   insertieplaatsen. 

Figuur 14. Overzicht aantal lumina 

                   van de CVC. 
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Het percentage patiënten waarbij in het EPD melding werd gemaakt van een bebloed of bevuild 

wondverband wordt weergegeven in Figuur 16. 

 

Figuur 17 geeft een overzicht van het percentage patiënten waarbij ontsteking ter hoogte van de 

insertieplaats gemeld werd in het EPD. Bij één patiënt (0,7 %) werd etter aangetroffen. Tot de groep 

patiënten waarbij geen inflammatietekens vermeld werden, behoren enerzijds de patiënten waarbij de 

katheter-insteekplaats er rustig (niet geïnflammeerd) uitzag alsook de patiënten waarbij het uitzicht 

van de insteekplaats nergens in het EPD beschreven werd. 

 

 

 

 

 

  

Figuur 17. Overzicht inflammatietekens. Figuur 16. Overzicht bebloede/bevuilde  

                   verbanden.   

Figuur 15. Koortsepisode tijdens verblijfsduur van de CVC. 
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4.1.5. Verwijderen van de CVC 

Acht van de 149 katheters die geplaatst werden op een dag van de puntmetingen werden later 

overgeschoven. Dit werd gemiddeld na 20,8 dagen gedaan (St. Dev. = 28,75). De mediane duur tot 

overschuiven lag op 7,5 dagen. De frequentste reden tot overschuiven van de CVC was enerzijds de 

nood aan een extra lumen en anderzijds een moeizaam tot niet inlopend infusaat. Bij één patiënt vond 

deze overschuiving reeds de volgende dag plaats. De langste verblijfsperiode van de CVC vóór 

overschuiving bedroeg 88 dagen. 

Bij zes van de 141 overige patiënten uit de steekproef, werd een eerder geplaatste katheter op de dag 

van de puntmetingen overgeschoven. Vermits de dagen van deze originele CVC-plaatsingen niet tot 

de puntmetingen behoorden, werden deze niet opgenomen in de berekeningen van het gemiddeld 

aantal dagen tot overschuiven.  

 

Van 111 patiënten (74,5 %) werd de datum van verwijderen 

van de CVC teruggevonden in het EPD en kon aldus het 

totaal aantal katheterdagen per patiënt berekend worden. 

Tabel 8 geeft een overzicht van de beschrijvende 

parameters van het totaal aantal katheterdagen bij deze 

patiënten. De kortste verblijfsduur bedroeg enkele uren (0 

dagen). Dit was een patiënt bij wie de CVC in de V. 

subclavia nog dezelfde dag verwijderd werd, na evaluatie 

van de RX thorax (verkeerde kathetertip-positie). De 

patiënt kreeg later een nieuwe CVC in de V. jugularis.  

Deze 111 CVC’s waren goed voor een totaal van 2049 katheterdagen. 

 

Bij 38 patiënten kon het aantal katheterdagen niet bepaald worden, doordat geen datum van 

verwijdering van de CVC teruggevonden werd in het EPD. Van deze 38 patiënten werden elf 

patiënten beschouwd als lost to follow-up. Tot deze elf patiënten behoorden acht patiënten die het 

ziekenhuis verlieten met de CVC voor de thuis-toediening van TPN, twee patiënten bij wie de CVC 

behouden bleef bij ontslag uit het ziekenhuis voor de toediening van chemotherapie op ambulante 

basis en één patiënt die een CVC kreeg voor een stamceltransplantatie en vervolgens (mét CVC) 

getransporteerd werd naar een perifeer ziekenhuis voor herstel. Aangezien verdere gegevens over de 

CVC van deze patiënten ontbreken, zullen deze elf patiënten (7,4 %) niet opgenomen worden in de 

berekeningen van de vergelijkende statistiek (cfr. Figuur 4 in Methodologie). Bij de 27 andere 

patiënten (18,1 % van de totale steekproef), konden in het EPD voldoende aanwijzingen8 gevonden 

                                                
8 Op basis van de pathologie, het verpleegkundig verslag, de ontslagbrieven, ... 

Tabel 8. Beschrijvende parameters van 

de variabele ‘aantal katheterdagen’. 
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worden, om te besluiten dat de CVC verwijderd werd vóór ontslag. Aangezien de datum van ontslag 

wel vermeld werd in het EPD, kon bij deze 27 patiënten toch een uitspraak gedaan worden over het 

al dan niet doormaken van een katheterinfectie. Een expliciete melding − in het katheterpaspoort of 

elders in het EPD − van de exacte datum van verwijderen van de CVC, ontbrak echter bij deze 27 

patiënten. 

 

4.1.6. Incidentie van katheterinfecties 

Op basis van ziektebeeld, kathetertip-kweken en hemoculturen kon bij tien van de 138 patiënten 

(7,25 %) een katheterinfectie − die beantwoordde aan de bovengenoemde CRBSI of CLABSI-

definitie9 (cfr. supra) – aangetoond worden. 

Figuur 18 geeft een overzicht van het aantal patiënten met en zonder bewezen katheterinfectie.  

 

 

 

Om de incidentie van het aantal CLABSI en CRBSI per 1000 katheterdagen weer te geven, werd het 

totaal aantal katheterdagen ingeschat met behulp van het gemiddeld aantal katheterdagen (cfr. supra). 

Het totaal aantal katheterdagen wordt ingeschat voor de 138 patiënten waarover met zekerheid een 

uitspraak over de aan-of afwezigheid van een CLABSI of CRBSI gedaan kan worden. De 11 lost to 

follow-up patiënten werden niet meegerekend, aangezien bij deze patiënten geen uitspraak over de 

aan- of afwezigheid van een CLABSI of CRBSI kon gedaan worden.  

Deze berekening leverde een geschatte incidentie op van 3,92 infecties per 1000 katheterdagen.  

 

FORMULE: 

 

  

 

                                                
9 In overleg met Dr. Jerina Boelens. 

Figuur 18. Overzicht aantal patiënten met en zonder bewezen katheterinfectie. 
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Wanneer de incidentie van CLABSI’s en CRBSI’s afzonderlijk wordt berekend, wordt volgend 

resultaat bekomen:   

 

 

 

 

 

4.1.7. Kenmerken van de infectie 

Bij de tien bewezen infecties, werd het aantal dagen tot het optreden van de infectie10 nagegaan. Een 

biologisch bewezen infectie deed zich gemiddeld voor na 32,4 dagen (St. Dev. = 45,98). De overige 

beschrijvende parameters zijn weergegeven in Tabel 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19 toont welke pathogene kiemen uit de kathetertip gekweekt werden bij patiënten met een 

bewezen katheterinfectie. Bij drie van de zes patiënten met een bewezen CRBSI, werd S. epidermidis 

uit de kathetertip gekweekt. Bij twee van deze patiënten werd de S. epidermidis ook in hemoculturen 

aangetoond. Ook bij de patiënt bij wie de S. aureus uit de kathetertip werd gekweekt, werd dezelfde 

kiem in hemoculturen aangetoond. Bij de drie overige CRBSI-patiënten werden geen hemoculturen 

afgenomen.  

Figuur 20 toont de gekweekte kiemen uit de hemoculturen bij de CLABSI-patiënten. Ook hier was 

de S. epidermidis de meest frequente kiem. 

 

                                                
10  Bij de patiënten met een CRBSI werd gewerkt met de datum van verwijderen van de CVC. Bij de 

CLABSI patiënten werd gewerkt met de datum van de positieve hemoculturen behalve bij de ene CLABSI-

patiënt bij wie de CVC verwijderd werd vóór dit resultaat bekend was. 

Tabel 9. Beschrijvende parameters 

van de variabele ‘aantal dagen tot 

infectie’ 
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70 % van de bewezen katheterinfecties (CRBSI + CLABSI) werden veroorzaakt door een kiem die 

beschouwd wordt als een huidcommensaal. Pathogene omvorming van huidcommensalen vormt dus 

de belangrijkste oorzaak van de aangetroffen katheterinfecties. 

Er waren daarenboven twee patiënten in de steekproef die beiden één positief hemocultuurkoppel 

hadden (S. epidermidis) en waarbij reeds AB opgestart werd. Deze patiënten voldeden niet aan de 

CLABSI-definitie, die twee positieve hemocultuurkoppels vereist. 

 

Figuur 21 geeft een overzicht van de koortsepisodes die bij de patiënten met een bewezen 

katheterinfectie geregistreerd konden worden. Bij zeven van de tien patiënten met een katheterinfectie 

kon een koortsepisode geregistreerd worden. Eén van de CLABSI-patiënten had een 

lichaamstemperatuur van > 38°C, de drie andere CLABSI-patiënten waren subfebriel. 

 

Bij de zes patiënten met een CRBSI werd de CVC verwijderd om een tipkweek te kunnen uitvoeren. 

Bij één van deze patiënten werd daarenboven in het EPD vermeld dat er antibiotica ter bestrijding 

van de infectie werden opgestart.  

Bij twee van de patiënten met een CLABSI werd besloten de CVC te verwijderen (maar werd geen 

tipkweek uitgevoerd). Bij één van deze twee patiënten werd ook AB opgestart.  

Bij de twee CLABSI-patiënten waarbij de CVC ter plaatse bleef, werd in het EPD vermeld dat de 

infectie bestreden werd met antibiotica.   

Figuur 19. Resultaten kathetertip-kweek bij patiënten met een bewezen katheterinfectie.      

Figuur 20. Resultaten hemoculturen bij CLABSI-patiënten. 
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Wanneer antibiotica werden opgestart, was dit meestal een glycopeptide (Vancomycine) en/of een  

β-lactam-antibioticum (Meropenem). 

 

4.1.8. Katheterpaspoort 

Het katheterpaspoort was bij 106 van de 149 patiënten (71,1 %) aanwezig.  

Slechts bij 89 patiënten hiervan was het katheterpaspoort ook ingevuld voor de CVC geplaatst op de 

dag van de puntmeting. 84,0 % van de aanwezig katheterpaspoorten waren aldus correct aangevuld.  

Figuur 22 geeft de procentuele verdeling weer van de 149 patiënten uit deze steekproef in functie 

van de aanwezigheid van een ingevuld katheterpaspoort. 

 

 

  

Figuur 21. Overzicht koortsepisodes bij patiënten met  

                   een bewezen katheterinfectie. 

Figuur 22. % patiënten met een ingevuld katheterpaspoort. 

11,4 % 

59,7 % 

28,9 % 
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Bij één van de zes patiënten met een CRBSI werd dit ook als dusdanig vermeld in het 

katheterpaspoort. Bij de vier patiënten met een CLABSI werd hiervan geen melding gemaakt in het 

katheterpaspoort. 

Bij één patiënt werd een CLABSI vermeld in het katheterpaspoort. De insertieplaats van de katheter 

was etterig, maar er werd geen kathetertip-kweek uitgevoerd en er werd slechts één 

hemocultuurkoppel afgenomen. Hieruit werd een S. epidermidis gekweekt, waarna er onmiddellijk 

antibiotica werden opgestart. Hierdoor voldeed deze patiënt noch aan de CRBSI- noch aan de 

CLABSI-definitie. 

 

4.2. Vergelijkende statistiek 

(cfr. Figuur 4 in Methodologie voor een schematisch overzicht van de 138 patiënten die werden 

opgenomen in de berekeningen en de elf patiënten die als lost to follow-up beschouwd werden.) 
 

4.2.1. Kenmerken van de patiënten 

De gemiddelde leeftijd van de patiënten bij wie géén infectie optrad, bedroeg 60,3 jaar (St. Dev. = 

17,59). Bij de patiënten met een bewezen infectie (CLABSI of CRBSI), lag de gemiddelde leeftijd 

op 68,8 jaar (St. Dev. = 12,83). Deze laatste groep patiënten is hiermee gemiddeld 8,5 jaar ouder dan 

de groep bij wie geen infectie optrad. Een boxplot die de spreiding van de leeftijd bij deze twee 

groepen patiënten weergeeft, is toegevoegd in bijlage (Bijlage 8). 

 

Om na te gaan of patiënten met een katheterinfectie significant ouder zijn dan patiënten die geen 

infectie oplopen, wordt eerst de normaalverdeling van de variabele ‘leeftijd’ nagegaan. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van de Shapiro-Wilk test, met als nulhypothese dat de leeftijd normaal 

verdeeld is. Met een P-waarde = 0,002 kan de nulhypothese verworpen worden: de leeftijd is niet 

normaal verdeeld. 

Voor het vergelijken van een continue variabele - die niet normaal verdeeld is - in twee ongepaarde 

steekproeven, wordt gebruik gemaakt van de Mann-Whitney U test. De nulhypothese stelt dat 

patiënten met een bewezen katheterinfectie niet significant ouder zijn dan patiënten zonder infectie.  

De P-waarde van deze test bedraagt 0,165 en is hiermee groter dan α. Er kan geen significant verband 

aangetoond worden tussen de leeftijd en het optreden van een katheterinfectie. 

 

Bij de 10,8 % van de mannelijke patiënten deed zich een katheterinfectie voor. Bij de vrouwelijke 

patiënten was dit slechts bij 3,1 % het geval.   

Voor het onderzoeken van een verband tussen twee ongepaarde categorische variabelen, kan gebruikt 

gemaakt worden van de 𝓧²-test of de Fisher’s Exact-test. De 𝓧²-test heeft twee voorwaarden:  
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i) N ⩾ 40 en ii) geen enkele cel met een verwachte frequentie < 5 (bij een 2 x 2 - kruistabel) of niet 

meer dan 20% van de cellen met een verwachte frequentie <5 (bij een r x k - kruistabel).  

Deze twee categorische variabelen voldoen niet aan de tweede voorwaarde van de 𝓧²-test, waardoor 

de Fisher’s Exact-test toegepast wordt. De nulhypothese stelt dat er niet significant meer infecties 

optreden bij mannen dan bij vrouwen.  

De Fisher’s Exact-test leverde een P-waarde op van 0,106. Aangezien deze groter is dan α, kan de 

nulhypothese niet verworpen worden en kan er geen significant verband aangetoond worden tussen 

het geslacht van de patiënt en het optreden van een katheterinfectie. 

 

Bij het onderzoek naar een verband tussen een bepaalde indicatie voor CVC-plaatsing en het al dan 

niet optreden van een infectie, worden enkel de drie belangrijkste indicaties onderzocht (m.n. de 

toediening van i) antibiotica, ii) TPN en iii) cytostatica). Dit omwille van de brede waaier aan 

indicaties en het probleem van overlap.  

 

Figuur 23 geeft het percentage patiënten weer die een katheterinfectie ontwikkelden, bij patiënten 

die AB toegediend kregen via de CVC en bij patiënten bij wie dit niet het geval was. Het percentage 

katheterinfecties lag meer dan drie keer lager bij patiënten die antibiotica toegediend kregen via hun 

CVC. Met behulp van de Fisher’s Exact-test11 wordt onderzocht of dit verschil significant is. De 

nulhypothese stelt dat er evenveel katheterinfecties optreden bij patiënten met antibiotica-toediening 

als initiële indicatie voor de CVC-plaatsing als bij patiënten bij wie dit niet het geval was. De 

berekende P-waarde bedraagt 0,102. De nulhypothese kan niet verworpen worden. Er is geen 

significant verband tussen de toediening van antibiotica via de CVC als initiële indicatie en het al dan 

niet optreden van een katheterinfectie. 

                                                
11 Voorwaarden voor een 𝓧²-test werden niet voldaan. 
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De laboresultaten i.f.v. TPN-toediening 

als indicatie voor CVC-plaatsing worden 

weergegeven in Figuur 24. Van de 49 

patiënten die TPN kregen via hun CVC, 

trad bij vier patiënten (8,2 %) een 

infectie op. 

 

De nulhypothese van de Fisher’s Exact-

test12 luidt dat er evenveel infecties 

optreden bij patiënten die TPN 

toegediend krijgen via de CVC als bij 

patiënten die geen TPN krijgen. 

Met een P-waarde = 0,743 kan ook deze 

nulhypothese niet verworpen worden. 

 

De derde belangrijkste indicatie voor 

CVC-plaatsing was de toediening van 

cytostatica.  

 

Het percentage infecties in functie van 

deze indicatie, wordt weergegeven in 

Figuur 25.  

Patiënten die cytostatica toegediend 

kregen, ontwikkelden (procentueel 

gezien) dubbel zoveel katheterinfecties. 

De significantie van deze bevindingen 

wordt onderzocht met de Fisher’s Exact- 

test12.  

Met een P-waarde = 0,378 kan de 

nulhypothese - die stelt dat er in beide 

groepen evenveel infecties voorkomen – 

niet verworpen worden. 

 

  

                                                
12 Voorwaarden voor een 𝓧²-test werden niet voldaan. 

Figuur 25. Aantal katheterinfecties i.f.v. cytostatica- 

                   toediening. 

Figuur 23. Aantal katheterinfecties i.f.v. AB-toediening. 

Figuur 24. Aantal katheterinfecties i.f.v. TPN-toediening. 
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Figuur 26 geeft het aantal patiënten per discipline weer, onderverdeeld naargelang de aan- of 

afwezigheid van een katheterinfectie.  

Wanneer gekeken werd naar het aantal katheterinfecties per overkoepelende discipline, bleken vier 

van de dertien patiënten (30,8 %) met een neurologische aandoening en een CVC, een katheterinfectie 

te ontwikkelen. Dit percentage lag ver boven dat bij patiënten van de afdeling hematologie (5,9 %) 

of oncologie (2,9 %).  Er wordt onderzocht of dit verschil statistisch bevestigd kan worden m.b.v. de 

Fisher-Freeman-Halton test13. Als nulhypothese wordt gesteld dat katheterinfecties in alle disciplines 

even frequent zijn. De bekomen P-waarde van 0,255 laat het verwerpen van de nulhypothese niet toe. 

Er kan geen significant verschil in incidentie van katheterinfecties aangetoond worden tussen de 

verschillende overkoepelende disciplines. 
 

 

4.2.2. Omstandigheden van plaatsing 

Bij 5,4 % van de 74 patiënten waarbij het gebruik van echo bij plaatsing expliciet vermeld werd in 

het EPD, werd een katheterinfectie bewezen. In de andere groep, waarbij er in het EPD geen melding 

werd gemaakt van echo-gebruik, bedroeg dit 9,4 %. De nulhypothese houdt hier in dat er evenveel 

katheterinfecties optreden bij patiënten waarbij echo gebruikt wordt als bij patiënten waarbij geen 

melding wordt gemaakt van echo-gebruik. Deze nulhypothese wordt onderworpen aan de Fisher’s 

Exact test13, die een P-waarde van 0,513 geeft. De nulhypothese kan hiermee niet verworpen worden. 

                                                
13 Voorwaarden voor een 𝓧²-test werden niet voldaan. 

Figuur 26. Aantal patiënten per medische discipline waarbij een CVC werd geplaatst. 
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Bij de acht katheters die initieel een verkeerde kathetertip-positie hadden, werd geen enkele infectie 

vastgesteld. Bij de 23 katheters die initieel te diep werden geplaatst, werd een infectie bewezen bij 

twee patiënten (8,7 %). In de groep met de 99 katheters die meteen correct werden gepositioneerd, 

konden zeven infecties bewezen worden (7,1 %). Eén infectie trad op bij een patiënt waarbij geen RX 

werd genomen en bijgevolg ook geen informatie beschikbaar was over de kathetertip-positie. De 

nulhypothese houdt in dat er geen verband is tussen de initiële tip-positie en het optreden van een 

katheterinfectie. De acht patiënten met ongekende tip-positie werden niet opgenomen bij het 

uitvoeren van de Fisher-Freedman-Halton test14. Er werd bij deze test met een steekproefgrootte van 

130 gewerkt. De test levert een P-waarde op van 0,821. De nulhypothese kan niet verworpen worden. 

 

Acht van de 109 patiënten waarbij de tip correct zat of expliciet vermeld werd dat er geen correctie 

van de kathetertip-positie werd uitgevoerd, liepen een katheterinfectie op. Bij de vijf patiënten met 

een te diepe of verkeerde kathetertip-positie die gecorrigeerd werd, traden geen katheterinfecties op. 

In de groep patiënten waarbij de kathetertip verkeerd of te diep zat, maar geen melding gemaakt werd 

van een correctie, trad bij twee van de 24 patiënten een katheterinfectie op. Deze 24 patiënten worden 

echter niet opgenomen bij het uitvoeren van de Fisher-Freedman-Halton test14 omdat er geen 

zekerheid is over het al dan niet ondernemen van een correctie van de positie. De steekproefgrootte 

bedroeg hierdoor 114 patiënten. De nulhypothese stelt dat het feit dat er minder infecties optreden na 

extra manipulatie niet significant is. Deze kan niet verworpen worden (P-waarde = 1,000). Het minder 

frequent optreden van infecties na extra manipulatie van de katheter is niet significant. 

 

Figuur 27 toont het aantal CVC die geplaatst werden, onderverdeeld in functie van de anciënniteit 

van de uitvoerende arts.  

Bij de 5,6 % van de CVC’s geplaatst door eerstejaars assistenten, kon er een katheterinfectie 

aangetoond worden. Bij de CVC’s geplaatst door tweedejaars assistenten bedroeg dit percentage 

18,8 %. Bij de CVC’s geplaatst door derdejaars assistenten en stafleden trad bij respectievelijk 7,7 % 

en 3,0 % een katheterinfectie op. De overige twee infecties traden op bij patiënten waarbij de 

uitvoerende arts niet teruggevonden kon worden in het EPD.  

Er werd een Fisher-Freeman-Halton test14 uitgevoerd met een steekproefgrootte van 133 patiënten 

(de CVC waarbij de uitvoerende arts niet gekend was, werden niet meegerekend).  

De nulhypothese stelt dat er evenveel katheterinfecties voorkomen op elk opleidingsniveau.  

De P-waarde = 0,348 laat het niet toe de nulhypothese te verwerpen. Er is geen significant verschil 

in aantal katheterinfecties tussen artsen met verschillende anciënniteit. 

 

                                                
14 Voorwaarden voor een 𝓧²-test werden niet voldaan. 
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4.2.3. Kenmerken van de CVC 

Figuur 28 geeft een overzicht van het aantal katheterinfecties in functie van de insertieplaats. Doordat 

bij 11,5 % van de CVC’s in de V. jugularis links een katheterinfectie optrad, zou dit de meest 

risicovolle plaats zijn. Deze bevinding wordt getoetst m.b.v. van de Fisher-Freeman-Halton test15. 

De nulhypothese luidt dat er bij elke insertieplaats evenveel katheterinfecties voorkomen. De test 

levert een P-waarde op van 0,538. De nulhypothese kan niet verworpen worden.  

 

Wanneer gewerkt wordt met drie groepen (V. jugularis, V. subclavia en V. femoralis), blijft de P-

waarde groter dan het significantieniveau α (P = 1,000) en kan de nulhypothese dus niet verworpen 

worden. 

                                                
15 Voorwaarden voor een 𝓧²-test werden niet voldaan. 

Figuur 27. Aantal CVC’s met en zonder infectie i.f.v. de anciënniteit van de uitvoerende arts. 
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Figuur 29 toont het percentage katheterinfecties voor de 104 CVC waarvan het aantal lumina gekend 

was (cfr. supra). Eén van de 36 patiënten (2,8 %) met enkel-lumen katheter, vertoonde een 

katheterinfectie. Bij de 66 patiënten met een dubbel-lumen katheter bedroeg dit aantal vier patiënten 

(6,1 %). De twee patiënten met een triple-lumen katheter ontwikkelden beiden een katheterinfectie.  

Figuur 29. Aantal CVC-infecties (in %) i.f.v. het aantal lumina. 

Figuur 28. Aantal CVC’s met en zonder infectie i.f.v. de insertieplaats. 
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De nulhypothese van de Fisher-Freedman-Halton test16 houdt in dat er in elke categorie evenveel 

katheterinfecties optreden, ongeacht het aantal lumina. De 34 CVC met een ongekend aantal lumina 

worden niet meegerekend, waardoor het steekproefaantal 104 bedroeg. 

 

De P-waarde = 0,003 laat toe de nulhypothese te verwerpen. M.b.v. 2 x 2 - kruistabellen en de Fisher’s 

Exact test16 wordt nagegaan waar deze significantie zich bevindt. Tabel 11 geeft een overzicht van 

de resultaten hiervan. 

Er treden significant méér katheterinfecties op bij triple-lumen katheters dan bij enkel- of dubbel-

lumen katheters. Het verschil in het optreden van katheterinfecties bij enkel- versus dubbel-lumen 

katheters is niet statistisch significant. 

 

4.2.4. Parameters na plaatsing van de CVC 

Eén van de dertien patiënten (i.e. 7,7 %) bij wie een bebloed of bevuild wondverband gemeld werd, 

ontwikkelde een katheterinfectie. De negen andere katheterinfecties ontwikkelden zich bij patiënten 

waarbij geen bebloed of bevuild wondverband werd gemeld (7,2 % van deze groep). De Fisher’s 

Exact-Test16 wordt gebruikt om na te gaan of er significant meer infecties optreden bij patiënten met 

een bebloed of bevuild wondverband. Als nulhypothese geldt dat er in beide groepen evenveel 

katheterinfecties voorkomen. De bekomen P-waarde bedraagt 1,000 en laat het niet toe de 

nulhypothese te verwerpen. 

 

Bij één van de acht patiënten (i.e. 12,5 %) met een rode, gezwollen insteekplaats, kon een 

katheterinfectie aangetoond worden. De overige zeven patiënten voldeden niet aan de voorwaarden 

om van een CRBSI of CLABSI te spreken (cfr. supra). Eén patiënt vertoonde een etterige 

insteekplaats, maar daarbij kon geen infectie worden aangetoond (dit was één van de patiënten bij 

wie antibiotica werden opgestart o.b.v. één positief hemocultuurkoppel en bij wie geen kathetertip-

kweek werd uitgevoerd. Hierdoor voldeed deze patiënt niet aan de definitie van een CLABSI of een 

CRBSI). 7,0 % van de patiënten zonder inflammatietekens, bleken toch een katheterinfectie te 

                                                
16 Voorwaarden voor een 𝓧²-test werden niet voldaan. 

Tabel 11. Resultaten paarsgewijze vergelijking 
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hebben. De nulhypothese stelt dat katheterinfecties evenveel voorkomen in de drie groepen17 

patiënten. De nulhypothese van de Fisher-Freedman-Halton test18, kan niet verworpen worden (P-

waarde = 0,503). Op basis van het uitzicht van de katheter-insteekplaats kan dus geen uitspraak 

gedaan worden over het al dan niet aanwezig zijn van een katheterinfectie. 

 

Als laatste werd een mogelijk verband tussen het optreden van een koortsepisode tijdens het verblijf 

van de CVC en het optreden van een katheterinfectie onderzocht. Bij 12,5 % van de patiënten die een 

subfebriele koortsepisode doormaakten, kon een katheterinfectie aangetoond worden. Dit was tevens 

het geval bij 8,7 % van de patiënten die een koortsepisode met een temperatuur van > 38 °C 

doormaakten. De 24 patiënten waarbij in het EPD geen data gevonden werden over de 

lichaamstemperatuur (cfr. supra), werden niet opgenomen bij het uitvoeren van de test. Hierdoor 

bedroeg de steekproefgrootte nog 114. 

De nulhypothese stelt dat er evenveel katheterinfecties voorkomen bij patiënten met als zonder koorts. 

De P-waarde van de Fisher-Freedman-Halton test18 is 0,353. De nulhypothese kan niet verworpen 

worden.  

Wanneer de groepen ‘subfebriel’ en ‘>38 °C koorts’ worden samengevoegd en de test opnieuw wordt 

uitgevoerd, kan nog steeds geen significantie aangetoond worden (P-waarde = 0,184). Op basis van 

de aan-of afwezigheid van koorts bij een patiënt met een CVC kan geen uitspraak gedaan worden 

over het al dan niet aanwezig zijn van een katheterinfectie. 

 

4.2.5. Verwijderen van de CVC 

Bij patiënten met een bewezen katheterinfectie, bedroeg de gemiddelde verblijfsduur van de CVC 

32,4 dagen (St. Dev. = 45,98) alvorens een infectie optrad19. Patiënten bij wie geen katheterinfectie 

– die aan de definitie van een CRBSI of CLABSI voldeed – kon aangetoond worden, bleken een 

gemiddelde CVC-verblijfsduur van 16,1 dagen te hebben (St. Dev. = 17,80). Uit Q1 en Q3  

(cfr. Tabel 12) kan tevens opgemaakt worden dat de totale verblijfsduur van de geïnfecteerde CVC, 

alvorens het optreden van deze infectie, hoger lag dan de totale verblijfsduur van de CVC bij patiënten 

die geen katheterinfectie ontwikkelden. 

 

 

 

                                                
17 1) rode, gezwollen insteekplaats 2) etterige insteekplaats 3) geen inflammatietekens vermeld 
18 Voorwaarden voor een 𝓧²-test werden niet voldaan. 
19 Bij de patiënten met een CRBSI werd gewerkt met de datum van verwijderen van de CVC. Bij de 

CLABSI-patiënten werd gewerkt met de datum van de positieve hemoculturen behalve bij één CLABSI-

patiënt waarbij de CVC verwijderd werd vóór dit resultaat bekend was. 
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Om na te gaan of deze trend als 

significant beschouwd kan worden, 

wordt eerst de normaalverdeling van de 

variabele ‘totaal aantal katheterdagen’ 

nagegaan m.b.v. de Shapiro-Wilk-test en 

de Kolmogorov-Smirnov-test. Met een 

P-waarde < 0,001 kan de nulhypothese 

verworpen worden. De variabele is niet 

normaal verdeeld. 

 

Voor het vergelijken van een continue 

variabele in twee ongepaarde 

steekproeven, wordt vervolgens de 

Mann-Whitney U-test toegepast. Het 

steekproefaantal bedraagt 112 patiënten, 

aangezien bij 26 patiënten zonder 

katheterinfectie geen exacte datum van 

verwijderen gekend is. De nulhypothese stelt dat de totale verblijfsduur van de katheter vergelijkbaar 

is in beide groepen patiënten. De P-waarde = 0,116 laat niet toe de nulhypothese te verwerpen. 

Daardoor kan niet gesteld worden dat er meer katheterinfecties optreden naarmate de verblijfsduur 

van de katheter toeneemt. 

 

4.2.6. Kenmerken van de infectie 

Zeven van de tien katheterinfecties werden veroorzaakt door de pathogene omvorming van een 

huidcommensaal. Om na te gaan of dit aantal significant verschilt van de nulhypothese die stelt dat 

dat huidcommensalen bij katheterinfecties even vaak als oorzakelijke kiem gevonden worden als niet-

huidcommensalen, wordt een Z-test voor de proportie uitgevoerd. 

De P-waarde die overeenkomt met deze Z-waarde, bedraagt 0,207720. Deze P-waarde is groter dan 

het significantieniveau α en laat het verwerpen van de nulhypothese niet toe.  

                                                
20 Cijfers uit Z-tabel, Inleiding tot de biomedische statistiek (43). 

Tabel 12. Beschrijvende parameters aantal katheterdagen 
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Dit blijkt ook uit het 95 % BI [0,35;1,05] van de proportie (𝝿) huidcommensalen (𝝿 = 0,7). Dit 

interval bevat de waarde 0,5; waardoor niet besloten kan worden dat 0,7 significant meer is. 

Er kan niet gesteld worden dat pathogene omvorming van huidcommensalen verantwoordelijk is voor 

de meerderheid van de katheterinfecties. 

 

5. DISCUSSIE 

5.1. Toetsing van de resultaten aan de literatuur 

Het belangrijkste doel van deze Masterproef was het onderzoeken van de incidentie van 

katheterinfecties bij CVC’s die in 2014 geplaatst werden bij volwassen patiënten op de bedhold van 

het UZ Gent. Dit retrospectieve onderzoek stuitte op heel wat moeilijkheden. Allereerst was er het 

probleem van de twee verschillende definities (m.n. CRBSI versus CLABSI). Hoewel een positieve 

kathetertip-kweek volstaat voor de diagnose van een CRBSI, zal men in real-life setting meestal een 

bevestiging van de bacteriëmie, door middel van hemoculturen, vragen. Een positieve kathetertip-

kweek wordt in de klinische praktijk dus meestal pas als een katheterinfectie beschouwd als het 

gekweekte pathogeen ook in hemoculturen kan worden aangetoond21. Bij de helft van de CRBSI’s in 

deze Masterproef werd de pathogene kiem ook aangetoond in hemoculturen. Bij de andere helft 

werden geen hemoculturen uitgevoerd. Bij deze patiënten kon aldus geen uitspraak gedaan worden 

over de effectieve aanwezigheid van een bacteriëmie. Hoewel deze patiënten volledig aan de CRBSI-

definitie voldoen, zullen deze in real-life setting meestal niet als patiënten met een katheterinfectie 

beschouwd worden21.  

Voor het aantonen van een CLABSI volstaan één of twee − in het geval van een huidcommensaal − 

positieve bloedkweken. Een belangrijke voorwaarde hierbij houdt in dat de bacteriëmie niet 

toegeschreven kan worden aan een andere infectiehaard in het lichaam. In overleg met Dr. Jerina 

Boelens moesten aldus zeven patiënten met een aangetoonde bacteriëmie geëxcludeerd worden als 

CLABSI. De bacteriëmie kon telkens toegeschreven worden aan een andere infectiehaard (e.g. 

urineweginfectie, darminfectie, ...).  

Wanneer een huidcommensaal gekweekt wordt uit een afgenomen hemocultuur-koppel, moet ter 

bevestiging een tweede hemocultuur-koppel afgenomen worden vóór het opstarten van antibiotica. 

In de steekproef werd bij twee patiënten met het vermoeden van een katheterinfectie reeds na één 

positieve hemocultuur22 met antibiotica gestart. Er werd geen tweede hemocultuur-koppel 

afgenomen. Daardoor voldeden deze patiënten niet aan de CLABSI-definitie. De katheter werd na 

het positieve resultaat van de hemocultuur bij beide patiënten verwijderd, maar er werd bij geen van 

beide patiënten een kathetertip-kweek aangevraagd. Bij het vermoeden van een katheterinfectie moet 

                                                
21 Info verkregen via Dr. Jerina Boelens, dienst Klinische Biologie UZ Gent. 
22 Beide patiënten hadden één hemocultuur-koppel positief op de aanwezigheid van S. epidermidis. 
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dus benadrukt worden dat één of twee hemocultuur-koppels afgenomen moeten worden vóór de 

opstart van antibiotica-therapie én dat best een kathetertip-kweek aangevraagd wordt indien men 

besluit de CVC te verwijderen.  

Retrospectief onderzoek naar de aanwezigheid van klinische tekens23 bleek niet altijd mogelijk, louter 

op basis van EPD-gegevens.  

Zelfs bij patiënten die aan alle criteria voor een CLABSI voldoen, is het uitvoeren van een kathetertip-

kweek (indien besloten wordt de CVC te verwijderen) relevant, aangezien een bacteriëmie te wijten 

kan zijn aan een beginnende of nog niet erkende infectiehaard elders in het lichaam. Naast deze 

mogelijke overschattingen, kan het aantal CLABSI’s ook onderschat worden, net doordat de 

bacteriëmie aan een andere infectiehaard wordt toegeschreven. 

 

Na het identificeren van de patiënten die voldoen aan de definitie van een CRBSI of CLABSI, bleek 

ook de vergelijking met literatuurgegevens een complexe opdracht te zijn. De incidentie van CLABSI 

of CRBSI wordt meestal weergegeven per 1000 katheterdagen. Vermits niet bij alle patiënten een 

datum van verwijderen teruggevonden werd in het EPD, werd deze noemer ingeschat m.b.v. het 

gemiddeld aantal katheterdagen24. Er werd op die manier een incidentie van  

3,92 katheterinfecties per 1000 katheterdagen genoteerd. De incidentie van CRBSI en CLABSI 

bedroeg resp. 2,35 en 1,57 per 1000 katheterdagen. 

In de literatuur wordt de incidentie soms op een ander noemer uitgedrukt (per patiëntendagen, per 

opnames, per ligdagen in het ziekenhuis,...) (2, 22). 

Bovendien hanteren de meeste studies die de incidentie van katheterinfecties onderzoeken ofwel de 

definitie van een CRBSI, ofwel deze van een CLABSI. Deze Masterproef onderzocht zowel de 

incidentie van CRBSI als van CLABSI.  Beide groepen patiënten werden samengevoegd tot de groep 

‘patiënten met een katheterinfectie’, in het kader van de vergelijkende statistiek (cfr. supra).   

De overgrote meerderheid van de studies die de incidentie van katheterinfecties nagaan, worden 

uitgevoerd op een Intensive-Care Unit (ICU). Deze patiënten zijn echter vaak levensbedreigend ziek 

en daardoor kwetsbaarder voor bijkomende (katheter)infecties. Een ziekenhuisbrede evaluatie van 

het aantal katheterinfecties wordt zelden uitgevoerd.  

In het kader van deze opmerkingen, kan de bekomen CLABSI-incidentie het best vergeleken worden 

met deze uit de studie van Zingg et al. (23). Zingg et al. noteerden een ziekenhuisbrede incidentie van 

2,3 CLABSI’s/1000 katheterdagen bij de aanvang van hun interventie (cfr. supra).  Met een geschatte 

incidentie van 1,57 CLABSI’s/1000 katheterdagen doet het UZ Gent iets beter.  

                                                
23 i) ≥ 38 °C koorts, ii) rillingen, iii) hypotensie (cfr. supra). 
24 Van de 138 patiënten bij wie met zekerheid een uitspraak gedaan kon worden over de aan-of afwezigheid 

van een katheterinfectie. 
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De grote range aan incidentie van CRBSI (variërend tussen de 2 – 30 per 1000 katheterdagen) die 

gevonden wordt in de literatuur, bemoeilijkt het vergelijken (14). Met een geschatte incidentie van 

2,35 CRBSI’s per 1000 katheterdagen kan echter gesteld worden dat het UZ Gent zich ter hoogte van 

de laagste grens van deze range bevindt. 

Gezien het UZ Gent een ‘tertiair ziekenhuis’ is, waar patiënten bij opname vaak in een slechtere 

gezondheidstoestand verkeren en waar meer ernstige, levensbedreigende pathologie behandeld 

wordt, werd bij aanvang van deze Masterproef een redelijk hoge incidentie aan katheterinfecties 

verwacht. De resultaten van deze Masterproef laten het echter toe te stellen dat het UZ Gent zich in 

de lijn der gemiddeld aantal katheterinfecties bevindt.  

Desondanks is er nog ruimte tot verbetering. Hoewel idealiter een incidentie van nul katheterinfecties 

genoteerd wordt, lijkt dit - zeker in een tertiair ziekenhuis - niet haalbaar. Toch moet men streven 

naar een maximale reductie van deze incidentie-cijfers, gezien de impact op morbiditeit, mortaliteit 

en ziekenhuiskosten. Zingg et al. konden dankzij hun interventie een reductie van de ziekenhuisbrede 

CLABSI-incidentie bekomen tot 0,7 CLABSI’s per 1000 katheterdagen.  Bij deze interventie werd 

ingezet op opleiding en training van het personeel, o.a. via e-learning modules (23). Toepassing van 

een gelijkaardige interventie lijkt ook haalbaar in het UZ Gent. 

 

Volgens de richtlijnen voor plaatsing van CVC’s, moeten deze bij voorkeur ingebracht worden in de 

V. subclavia en dient het gebruik van de V. femoralis vermeden te worden (6, 9, 11). Op basis van 

deze Masterproef kan gesteld worden dat deze richtlijnen in 2014 niet strikt gevolgd werden in het 

UZ Gent, aangezien de meerderheid van de CVC’s in de V. jugularis geplaatst werden. Dit kan 

mogelijks verklaard worden doordat een insertie in de V. subclavia technisch iets moeilijker is en 

bovendien verbonden is met een verhoogd risico’s op complicaties (stenosevorming, pneumothorax, 

hematoom). De achtergrond van de patiënten moet tevens in rekening gebracht worden: in het geval 

van de aanwezigheid van trombocytopenie of bij het gebruik van anticoagulantia stijgt het risico op 

een bloeding. Doordat het afdrukken van een bloeding eenvoudiger is t.h.v. de V. jugularis, wordt 

deze insertieplaats als de veiligste beschouwd bij deze patiënten.  

De V. femoralis werd, zoals aanbevolen, wel gemeden als insertieplaats (slechts twee cases). Hoewel 

deze vene volgens de literatuur een verhoogde kans op infectie inhoudt, werd er bij deze twee 

patiënten geen katheterinfectie vastgesteld. In overeenstemming met de literatuur werden ook in deze 

steekproef het minst aantal katheterinfecties aangetroffen bij CVC’s geplaatst in de V. subclavia. 

Deze bevinding werd evenwel niet statistisch significant bevonden.  
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De belangrijkste risicofactoren25 tot het optreden van een katheterinfectie die in de literatuur genoemd 

worden, konden in deze steekproef niet significant bevestigd worden. In welke mate de richtlijnen 

m.b.t. steriliteit bij CVC-plaatsing nageleefd werden, was op basis van EPD-gegevens onmogelijk in 

te schatten. Vermits opleiding een belangrijke rol speelt in de kennis van de richtlijnen, werd gezocht 

naar een mogelijk verband tussen het opleidingsniveau van de arts die de CVC plaatste en het 

optreden van katheterinfecties. Hoewel er procentueel duidelijk meer infecties bij tweedejaars 

assistenten voorkwamen, kon dit verschil niet statistisch significant genoemd worden. De 

beschrijving van het aantal bebloede of bevuilde wondverbanden past in het kader van steriliteit bij 

de verzorging.  Hoewel er procentueel meer infecties genoteerd werden bij patiënten met een bebloed 

of bevuild wondverband, werd ook dit niet significant bevonden.  

Ook de relatie met de verblijfsduur van de katheter werd onderzocht. Hoewel een CVC die een 

infectie veroorzaakte gemiddeld dubbel zo lang ter plaatse zat, kon ook deze bevinding niet statistisch 

hard gemaakt worden. 

De kiemen die in deze Masterproef als verwekker van katheterinfecties gevonden werden, kwamen 

overeen met wat in de literatuur als meest frequente verwekkers van katheterinfecties genoemd 

worden (S. aureus, S. epidermidis, K. pneumoniae, Candida species) (9, 29, 30). Het feit dat de 

meerderheid van de katheterinfecties in deze Masterproef veroorzaakt werd door huidcommensalen, 

kon niet statistisch hard gemaakt worden. 

 

De richtlijnen met betrekking tot het type CVC geven aan dat een CVC steeds het minimum aantal 

lumina moet bevatten, die nodig zijn voor de behandeling van de patiënt (9). Het belang hiervan kon 

in deze studie bevestigd worden: het risico op een katheterinfectie lag significant hoger bij een CVC 

met drie lumina t.o.v. een CVC met één of twee lumina. Bij deze bevindingen dient echter opgemerkt 

te worden dat er slechts 2 CVC’s waren met drie lumina. Bij meer dan een kwart van de geplaatste 

CVC’s kon het aantal lumina niet achterhaald worden. Interpretatie en veralgemening van deze 

resultaten dient dus met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. 

 

Uit de literatuur bleek dat toediening van TPN het risico op het ontwikkelen van een katheterinfectie 

verhoogt (9, 10, 31). Deze trend werd - procentueel gezien - ook waargenomen, maar kon niet 

statistisch bevestigd worden. De acht patiënten die thuis TPN toegediend kregen via de CVC, maar 

als lost to follow-up beschouwd moesten worden, hadden het steekproefaantal hier kunnen vergroten 

en een hogere power aan de test kunnen geven.  

Hoewel antibioticum-toediening ter profylaxe van katheterinfecties niet aangeraden wordt, werden 

toch minder infecties gezien bij patiënten die antibiotica toegediend kregen via hun CVC. Dit werd 

                                                
25 i) het gebrek aan steriliteit bij insertie en verzorging en ii) de totale verblijfsduur van de CVC (3). 
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echter niet significant bevonden. Het risico op resistentievorming houdt het breed gebruik van 

antibiotica-profylaxe tegen (9, 32).  

Onderzoek naar het verband tussen de indicaties voor CVC-plaatsing en het optreden van 

katheterinfecties, werd bemoeilijkt door de overlap tussen verschillende indicaties. Mogelijks was 

hier dus confounding aanwezig. 

 

Bij één van de 6 bewezen CRBSI’s en drie van de 4 bewezen CLABSI’s werd in het EPD vermeld 

dat er − ter bestrijding van de katheterinfectie − antibiotica werden opgestart. Deze opgestarte therapie 

kwam overeen met het vermelde WISCA-principe: een (duo-)antibioticatherapie, bestaande uit 

Vancomycine en/of Meropenem (20). 

Bij twee patiënten met een CLABSI werd de katheter na het stellen van de diagnose ook verwijderd, 

maar werd de kathetertip niet opgestuurd voor het uitvoeren van een kweek.  

 

5.2. Tekortkomingen EPD 

De cijfers i.v.m. het aantal geplaatste CVC’s i.f.v. de anciënniteit van de uitvoerende arts dienen met 

enige nuance geïnterpreteerd te worden. Enerzijds is er een overschatting van het aantal CVC-

plaatsingen uitgevoerd door stafleden. De stafleden dragen als supervisor de 

eindverantwoordelijkheid, waardoor hun naam steeds vermeld wordt in het EPD.  Assistenten 

vergeten vaak aan te duiden dat ook zij aanwezig waren en een − al dan niet succesvolle − poging 

ondernamen. Anderzijds is er een overschatting van het aantal eerste- en tweedejaars assistenten die 

de CVC-plaatsing voor hun rekening namen. Zij staan nl. nog aan het begin van hun opleiding en 

mogen de CVC proberen plaatsen onder toezicht van de supervisor. Als de poging niet succesvol 

blijkt, wordt de CVC in tweede instantie tóch door de supervisor zelf geplaatst. Aangezien de omvang 

van deze over- en onderschatting niet opgemaakt kan worden o.b.v. de gegevens in het EPD, kunnen 

ze moeilijk gekwantificeerd worden. 

 

Uit deze Masterproef kan tevens besloten worden dat heel wat essentiële informatie slechts gebrekkig 

geregistreerd wordt in het EPD. Zo werd bij de 37 patiënten waarbij − op basis van ontslagbrieven, 

pathologie, verpleegkundig verslag, etc. − het verwijderen van de CVC vóór ontslag aangenomen 

kon worden, nergens een expliciete datum van verwijderen teruggevonden in het EPD.  

Bij 38 patiënten kon niet achterhaald worden hoeveel lumina de geplaatste CVC had en 76 patiënten 

hebben een ongekende afsluitmethode. Nochtans is voor al deze essentiële gegevens omtrent de CVC, 

ruimte voorzien in het katheterpaspoort (cfr. supra). 

59,7 % van de patiënten in deze steekproef, hadden een katheterpaspoort waarin de CVC-plaatsing 

vermeld werd. Vaak waren alleen de gegevens inzake plaatsing van de CVC ingevuld en werd dit 

katheterpaspoort tijdens het verblijf van de CVC niet verder aangevuld.  
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Aangezien het gebruik van echografie bij plaatsing van een CVC aangeraden wordt in de richtlijnen, 

wou deze studie het opvolgen van deze richtlijnen in het UZ Gent nagaan. Bij maar liefst 46,3 % werd 

geen echo-gebruik geregistreerd in het EPD. Of echografie in deze gevallen daadwerkelijk niet 

gebruikt werd, kon niet met zekerheid gesteld worden. Mogelijks heeft de uitvoerende arts het echo-

toestel wel gebruikt, maar is hij dit vergeten aanvinken in het protocol.  

 

Bij de RX-opnames werd een aantal keer vermeld in het rapport van de radioloog dat de kathetertip 

correct gepositioneerd zat, terwijl deze bij nazicht van de RX door de studenten als te diep26 

beoordeeld werd. Als ervan uitgegaan wordt dat de anesthesisten zich vooral lieten leiden door het 

verslag van de radioloog, kan het zijn dat ze op basis hiervan geen actie ondernamen, waar ze dat 

anders wel zouden doen. Bovendien kan niet zomaar aangenomen worden dat, wanneer er in het EPD 

geen melding werd gemaakt over een eventuele correctie, dit effectief niet gebeurde.  

 

Een volgende tekortkoming in het EPD is de onmogelijkheid om een bevuild of bebloed wondverband 

ter hoogte van de insertieplaats op een gestandaardiseerde manier te registreren. Momenteel wordt 

dit genoteerd in het verslag van de verpleging, maar er kan opnieuw niet aangenomen worden dat dit 

alleen voorkwam, wanneer het expliciet door de verpleging genoteerd werd. Eventueel kan deze 

parameter opgenomen worden in het katheterpaspoort, op voorwaarde dat dit dan correct wordt 

aangevuld. 

 

Het totaal aantal in 2014 geplaatste CVC’s werd manueel − dag per dag − geteld, aangezien dit niet 

op een eenvoudigere manier uit het EPD te halen valt. Er zijn geen centrale gegevens beschikbaar 

omtrent het aantal uitgevoerde CVC-plaatsingen. 

 

5.3. Tekortkomingen Methodologie 

De gebruikte dataset is dankzij retrospectief opzoekwerk in het EPD tot stand gekomen. De gewenste 

data werden op verschillende locaties in het EPD vermeld al naargelang de dienst waarop de patiënt 

verbleef. Er waren ook heel wat ontbrekende gegevens. Hierdoor was het bij sommige patiënten niet 

mogelijk om alle gewenste data te vergaren.  

Het steekproefaantal van deze studie is met 149 cases relatief laag te noemen. Het feit dat er weinig 

significante resultaten bekomen werden, is mogelijks te wijten aan het gebrek aan power. Om meer 

statistisch significante of veralgemeenbare resultaten te bekomen, zijn vermoedelijk grotere 

steekproefaantallen nodig.  

                                                
26 Onder ‘te diep’ werd een kathetertip-projectie voorbij de onderboord van de rechter hoofdbronchus 

verstaan. 
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Voor het berekenen van de incidentie van katheterinfecties, werd de noemer (het totaal aantal 

katheterdagen), ingeschat m.b.v. de gemiddelde verblijfsduur van de CVC’s. Deze inschatting is 

mogelijks niet volledig correct. 

Aangezien - met uitzondering van de ingestelde therapie - geen gegevens verzameld werden over het 

verdere verloop en de uitkomst van de katheterinfectie, kan deze Masterproef geen inschatting maken 

van een eventuele toename van de morbiditeit, mortaliteit of kosten. 

Correcties voor mogelijke confounders m.b.t. het ontwikkelen van een katheterinfectie zoals 

persoonlijke hygiëne en gezondheidstoestand op het ogenblik van de CVC-plaatsing, konden niet 

doorgevoerd worden.  

 

6. CONCLUSIE 

Met een geschatte incidentie van 2,35 CRBSI’s per 1000 katheterdagen en 1,57 CLABSI’s per 1000 

katheterdagen bevindt het UZ Gent zich in de lijn der gemiddeld aantal katheterinfecties. 

Desalniettemin kunnen blijvende investeringen in opleiding en training van het personeel (evt. met 

e-learning modules), dit cijfer in de toekomst mogelijks reduceren.  

Zowel bij anesthesisten als bij het verpleegkundig personeel van de verschillende afdelingen moet de 

aanmaak van een katheterpaspoort evenals de correcte en volledige invulling ervan gestimuleerd 

worden. Optimalisatie van het gebruik van het katheterpaspoort zou de registratie van essentiële 

gegevens - zoals indicatie, aantal lumina, afsluitmethode, datum verwijderen, complicaties - ten 

goede komen.  Anesthesisten moeten bovendien gestimuleerd worden tot een correcte invulling van 

het ‘protocol’ bij de plaatsing van een CVC.  

Daarnaast moet ook een gestandaardiseerde manier van registratie van gegevens in het EPD 

nagestreefd worden. De verschillen in gewoontes qua verpleegkundige verslaggeving tussen de 

afdelingen komen de centralisatie en uitwisseling van patiëntengegevens niet ten goede. 

Bijkomend aandachtspunt vormt de diagnostische uitwerking bij het vermoeden van een 

geïnfecteerde CVC. Het belang van het afnemen van minstens 2 hemoculturen, evt. aangevuld met 

het verwijderen én kweken van de kathetertip, alvorens het opstarten van antibiotica dient benadrukt 

te worden.  

Deze studie bevestigde dat triple-lumen katheters vermeden moeten worden. 

Een aantal trends die gevonden werden in deze Masterproef (o.a. huidcommensalen als meest 

frequente verwekkers en meer infecties i) na toediening van TPN, ii) bij CVC’s geplaatst in de  

V. jugularis en iii) bij toenemende verblijfsduur van de CVC), sluiten aan bij de literatuur maar 

konden niet statistisch bevestigd worden. 

 

 

  



49 

 

REFERENTIES 
 

1. CDC. BSI Event Protocol. Available from: http://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/4psc_clabscurrent.pdf.  

2. Boelens J. Preventie van kathetergerelateerde bloedstroominfecties: Inventarisatie en analyse van het beleid en 

implementatie van een zorgbundel in het Universitair Ziekenhuis Gent. [Masterproef]: Universiteit Gent; 2014. 

3. World Health Organization (WHO). Prevention of hospital-acquired infections, a practical guide (2nd edition). 

Available from: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16355e/s16355e.pdf. 

4. Guembe M, Perez-Parra A, Gomez E, Sanchez-Luna M, Bustinza A, Zamora E, et al. Impact on knowledge and 

practice of an intervention to control catheter infection in the ICU. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 

2012;31(10):2799-808. 

5. Klintworth G, Stafford J, O'Connor M, Leong T, Hamley L, Watson K, et al. Beyond the intensive care unit 

bundle: Implementation of a successful hospital-wide initiative to reduce central line-associated bloodstream 

infections. Am J Infect Control. 2014;42(6):685-7. 

6. Cartier V, Haenny A, Inan C, Walder B, Zingg W. No association between ultrasound-guided insertion of central 

venous catheters and bloodstream infection: a prospective observational study. J Hosp Infect. 2014;87(2):103-

8. 

7. Herzer KR, Niessen L, Constenla DO, Ward WJ, Jr., Pronovost PJ. Cost-effectiveness of a quality improvement 

programme to reduce central line-associated bloodstream infections in intensive care units in the USA. BMJ 

Open. 2014;4(9):e006065. 

8. Ziegler MJ, Pellegrini DC, Safdar N. Attributable mortality of central line associated bloodstream infection: 

systematic review and meta-analysis. Infection. 2015;43(1):29-36. 

9. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the prevention 

of intravascular catheter-related infections. Am J Infect Control. 2011;39(4 Suppl 1):S1-34. 

10. Gahlot R, Nigam C, Kumar V, Yadav G, Anupurba S. Catheter-related bloodstream infections. Int J Crit Illn Inj 

Sci. 2014;4(2):162-7. 

11. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Healthcare-associated Infections (HAI). Available from: 

http://www.cdc.gov/hai/. 

12. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Nosocomiale infecties in België, deel 1: nationale 

prevalentiestudie (KCE reports 92A). Available from: 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/d20081027370.pdf. 

13. Cherifi S, Byl B, Deplano A, Nonhoff C, Denis O, Hallin M. Comparative epidemiology of Staphylococcus 

epidermidis isolates from patients with catheter-related bacteremia and from healthy volunteers. J Clin 

Microbiol. 2013;51(5):1541-7. 

14. Tarpatzi A, Avlamis A, Papaparaskevas J, Daikos GL, Stefanou I, Katsandri A, et al. Incidence and risk factors 

for central vascular catheter-related bloodstream infections in a tertiary care hospital. New Microbiol. 

2012;35(4):429-37. 

15. Vrijens F, Hulstaert F, Devriese S, van de Sande S. Hospital-acquired infections in Belgian acute-care hospitals: 

an estimation of their global impact on mortality, length of stay and healthcare costs. Epidemiol Infect. 

2012;140(1):126-36. 

16. Lorente L, Martin MM, Vidal P, Rebollo S, Ostabal MI, Sole-Violan J. Should central venous catheter be 

systematically removed in patients with suspected catheter related infection? Crit Care. 2014;18(5):564. 

17. Burden AR, Torjman MC, Dy GE, Jaffe JD, Littman JJ, Nawar F, et al. Prevention of central venous catheter-

related bloodstream infections: is it time to add simulation training to the prevention bundle? J Clin Anesth. 

2012;24(7):555-60. 

18. Cherifi S, Mascart G, Dediste A, Hallin M, Gerard M, Lambert ML, et al. Variations in catheter-related 

bloodstream infections rates based on local practices. Antimicrob Resist Infect Control. 2013;2(1):10. 

19. Pronovost P. Interventions to decrease catheter-related bloodstream infections in the ICU: the Keystone Intensive 

Care Unit Project. Am J Infect Control. 2008;36(10):S171 e1-5. 

20. Randhawa V, Sarwar S, Walker S, Elligsen M, Palmay L, Daneman N. Weighted-incidence syndromic 

combination antibiograms to guide empiric treatment of critical care infections: a retrospective cohort study. Crit 

Care. 2014;18(3):R112. 

21. CDC. Vital signs: central line-associated blood stream infections--United States, 2001, 2008, and 2009. MMWR 

Morb Mortal Wkly Rep. 2011;60(8):243-8. 

22. NSIH. Surveillance of bloodstream infections in Belgian hospitals. Report 2016. Available from: 

http://www.nsih.be/surv_sep/docs/SEP_Rapport_2016.pdf. 

23. Zingg W, Cartier V, Inan C, Touveneau S, Theriault M, Gayet-Ageron A, et al. Hospital-wide multidisciplinary, 

multimodal intervention programme to reduce central venous catheter-associated bloodstream infection. PLoS 

One. 2014;9(4):e93898. 

24. Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Septicemie in het ziekenhuis (SEP): Surveillanceprotocol 

Available from: http://www.nsih.be/BCKUP201509/download/SEP/SEP_protocol_v4.2_NL.pdf. 

25. Ullman AJ, Marsh N, Mihala G, Cooke M, Rickard CM. Complications of Central Venous Access Devices: A 

Systematic Review. Pediatrics. 2015;136(5):e1331-44. 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16355e/s16355e.pdf
http://www.cdc.gov/hai/
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/d20081027370.pdf
http://www.nsih.be/surv_sep/docs/SEP_Rapport_2016.pdf
http://www.nsih.be/BCKUP201509/download/SEP/SEP_protocol_v4.2_NL.pdf


50 

 

26. James H, Ghannoum M, Jurevic R. The Story of Biofilms. The Journal of Invasive Fungal Infections. 

2011;5(2):37. 

27. Safdar N, Maki DG. The pathogenesis of catheter-related bloodstream infection with noncuffed short-term 

central venous catheters. Intensive Care Med. 2004;30(1):62-7. 

28. Giordano P, Saracco P, Grassi M, Luciani M, Banov L, Carraro F, et al. Recommendations for the use of long-

term central venous catheter (CVC) in children with hemato-oncological disorders: management of CVC-related 

occlusion and CVC-related thrombosis. Ann Hematol. 2015;94(11):1765-76. 

29. Dioni E, Franceschini R, Marzollo R, Oprandi D, Chirico G. Central vascular catheters and infections. Early 

Hum Dev. 2014;90 Suppl 1:S51-3. 

30. Miller SE, Maragakis LL. Central line-associated bloodstream infection prevention. Curr Opin Infect Dis. 

2012;25(4):412-22. 

31. Buchman AL, Opilla M, Kwasny M, Diamantidis TG, Okamoto R. Risk factors for the development of catheter-

related bloodstream infections in patients receiving home parenteral nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 

2014;38(6):744-9. 

32. Rupp SM, Apfelbaum JL, Blitt C, Caplan RA, Connis RT, Domino KB, et al. Practice guidelines for central 

venous access: a report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Central Venous Access. 

Anesthesiology. 2012;116(3):539-73. 

33. Watson CM, Al-Hasan MN. Bloodstream infections and central line-associated bloodstream infections. Surg 

Clin North Am. 2014;94(6):1233-44. 

34. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. Available from: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44102/1/9789241597906_eng.pdf. 

35. Skillslab UGent. Pyramide van de Hoge Gezondheidsraad voor het gebruik van handschoenen. Available from: 

http://www.skillslab.ugent.be/drupal/?q=node/2031. 

36. McCann M, Fitzpatrick F, Mellotte G, Clarke M. Is 2% chlorhexidine gluconate in 70% isopropyl alcohol more 

effective at preventing central venous catheter-related infections than routinely used chlorhexidine gluconate 

solutions: A pilot multicenter randomized trial. Am J Infect Control. 2016. 

37. ANTT. Preparation & administration for peripheral and central intravenous therapy. Available from: 

www.antt.org. 

38. Jenks M, Craig J, Green W, Hewitt N, Arber M, Sims A. Tegaderm CHG IV Securement Dressing for Central 

Venous and Arterial Catheter Insertion Sites: A NICE Medical Technology Guidance. Appl Health Econ Health 

Policy. 2016;14(2):135-49. 

39. Chopra V, Govindan S, Kuhn L, Ratz D, Sweis RF, Melin N, et al. Do clinicians know which of their patients 

have central venous catheters?: a multicenter observational study. Ann Intern Med. 2014;161(8):562-7. 

40. CDC. Checklist for prevention of Central Line Associated Blood Stream Infections. Available from: 

http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/bsi/checklist-for-CLABSI.pdf. 

41. Walz JM, Ellison RT, 3rd, Mack DA, Flaherty HM, McIlwaine JK, Whyte KG, et al. The bundle "plus": the 

effect of a multidisciplinary team approach to eradicate central line-associated bloodstream infections. Anesth 

Analg. 2015;120(4):868-76. 

42. Cherifi S, Gerard M, Arias S, Byl B. A multicenter quasi-experimental study: impact of a central line infection 

control program using auditing and performance feedback in five Belgian intensive care units. Antimicrob Resist 

Infect Control. 2013;2(1):33. 

43. De Moor Georges, Van Maele Georges. Inleiding tot de biomedische statistiek. Acco, Leuven, 2011. 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44102/1/9789241597906_eng.pdf
http://www.skillslab.ugent.be/drupal/?q=node/2031
http://www.antt.org/
http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/bsi/checklist-for-CLABSI.pdf


Bijlagen 1 

 

OVERZICHT BIJLAGEN 

 
Bijlage 1: 5 momenten van handhygiëne........................................................................Bijlagen p.3 

Bijlage 2: Handen wassen: correcte techniek..................................................................Bijlagen p.4 

Bijlage 3: Handontsmetting: correcte techniek...............................................................Bijlagen p.5 

Bijlage 4: Indicaties tot het gebruik van handschoenen..................................................Bijlagen p.6 

Bijlage 5: Toediening van infusaat via een perifeer of centraal infuus...........................Bijlagen p.7 

Bijlage 6: Checklist voor de preventie van CLABSI......................................................Bijlagen p.8 

Bijlage 7: Overzicht data puntmetingen..........................................................................Bijlagen p.9 

Bijlage 8: Boxplot: leeftijdsverdeling bij patiënten met en zonder katheterinfectie.......Bijlagen p.10 

 
  



Bijlagen 2 

 

  



Bijlagen 3 

 

 

BIJLAGE 1: 5 momenten van handhygiëne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur overgenomen uit: WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (34). 

  



Bijlagen 4 

 

BIJLAGE 2: Handen wassen: correcte techniek 

Figuur overgenomen uit: WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (34). 
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BIJLAGE 3: Handontsmetting: correcte techniek 

Figuur overgenomen uit: WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (34).  
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BIJLAGE 4: Indicaties tot het gebruik van handschoenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur overgenomen van Skillslab-site, Leerpad Handhygiëne-Handschoenen, Universiteit Gent (35). 
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BIJLAGE 5: Toediening van infusaat via een perifeer of centraal infuus 

 

Figuur overgenomen van ANTT (37). 
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BIJLAGE 6: Checklist voor de preventie van CLABSI 

 

Checklist overgenomen van CDC (40). 
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BIJLAGE 8: Boxplot: Leeftijdsverdeling bij patiënten met en zonder katheterinfectie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


