
2/2/19

1

1

Huisartsensymposium
Universitair Cardiologisch Netwerk Antwerpen (UCNA)

Dr. Petra Belkova

Infectieuze endocarditis:                                        
liefst te voorkomen, te genezen als het moett

IE epidemiologie 

¡ Leeftijd  36-69 jaar

¡ Incidentie 3.6/100 000/jaar
¡ < 50j < 5/100 000/jaar
¡ > 50j >15/100 000/jaar

¡ Mannen vs. vrouwen= 2:1

¡ Mortaliteit 16%

¡ Piercing en tatoeage

¡ IV midelengebruik
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Endocarditis - anatomie
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IE – kliniek

¡ Koorts

¡ Hartgeruis
¡ Roth spots, petechië (huid, conjunctiva en mucosa),      

splinter bloedingen, Osler noduli en Janeway lesies.
¡ Embolen

¡ Nier-dysfunctie (infarct, abscess, glomerulonephritis             
en uremie

¡ Congestief hartfalen
¡ Algemeen (vermagering, anorexie,futloosheid,              

verlies van libido)
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Echocardiografie
¡ Detectie en opvolging van de vegetaties

¡ Graad van klepdysfunctie (lekage, obstructie)

¡ Graad van klepdestructie, absces, fistel…

¡ TTE : vegetaties >2-4mm

¡ TEE : vegetaties >1-1,5mm, prosthetisch materiaal, 
devices

¡ Sensitiviteit:
¡ TTE 65%
¡ TEE >90%
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Echocardiografie
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Infectieuze Endocarditis 
labo

1. anemie

2. leucocytose

3. ↑ sedimetatie en CRP

4. microscopische hematuria, proteinurie

5. bacteriëmie
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Pathogenen

¡ Meerderheid veroorzaakt door Streptococcus, 
Staphylococcus, Enterococcus

¡ Gram negatieve organismen
¡ P. aeruginosa 
¡ HACEK (3 weken groei)
¡ Haemophilus sp.
¡ Actinobacillus
¡ Cardiobacterium
¡ Eikenella
¡ Kingella

¡ Coxiella burneti, Candida, Aspergillus
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Endocarditis diagnose
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Behandeling

¡ Eradicatie van de infectie

¡ Definitieve behandeling
van de sequellen van 
intra- en extra-cardiale
laesies

qMedicamenteus

qChirurgisch
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Antibiotica

¡ In functie van pathogeen

¡ Bacteriedodende AB

¡ Hoge concentraties (kleppen zijn avasculaire
structuren)

¡ Intraveneus & langdurig

¡ Multidisciplinair overleg (cardioloog, chirurg, 
neuroloog, microbioloog…)
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Wanneer chirurgie?
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Beter 
voorko
men 
dan 

genezen
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IE profylaxis

¡ AB alleen bij het hoogste risico:

¡ kunstklep of prothetisch materiaal gebruikt voor herstel 
van een hartklep

¡ voorgeschiedenis van IE

¡ aangeboren hartziekte (AHZ)
¡ cyanotisch, zonder OK
¡ met residuele afwijkingen 
¡ met palliatieve shunts of kanalen
¡ volledig gecorrigeerd met prothetisch materiaal 

(chirurgisch/percutaan) <6 maand na de procedure

¡ Geen AB bij andere vormen van hartkleplijden of AHZ
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IE profylaxis
- volgens de procedure (1)

Tandheelkunde
¡ WEL manipulatie met het tandvlees of de periapicale regio 

of perforatie van het mondslijmvlies

¡ NIET injecties, verwijdering van hechtingen, Rx, plaatsing 
of correctie prothetische /orthodontische materialen of 
beugels

¡ NIET uitvallen van melktanden, trauma van de lippen of 
het mondslijmvlies
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IE profylaxis
- volgens de procedure (2)

¡ Luchtwegen:
¡ NIET bij bronchoscopie, laryngoscopie, transnasale of 

endotracheale intubatie 

¡ Gastrointestinale procedures:
¡ NIET bij gastroscopie, coloscopie, TEE

¡ Urogenitale procedures:
¡ NIET bij cystoscopie

¡ Huid en weke delen:
¡ NIET
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Aanbevolen AB profylaxis
¡ 1 dosis 30-60 min voor de procedure

¡ Amoxicilline of Ampicilline 2g PO/IV 
(cefalexine,cefazoline,ceftriaxon)
¡ Kinderen: 50mg/kg 

¡ Peni allergie: Clindamycine 600mg PO/IV
¡ Kinderen: 20mg/kg

¡ Geen cefalosporines bij anafylaxis,angio-oedeem, 
urticaria op penicilline!!!
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Bedankt voor uw aandacht!
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Cardiochirurgie en 
vaatheelkunde

¡ perioperatieve AB profylaxis (onmiddellijk voor  de 
procedure, tijdens bij langere procedure, stop na 
48uur

¡ Bronnen van dentale infectie verwijderen minimum 2 
weken voor de geplande implantatie
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Surgical Treatment of Intra-
Cardiac Complications
¡NYHA Class III/IV CHF due to valve 

dysfunction
¡ Surgical mortality – 20-40%
¡ Medical mortality – 50-90%

¡Unstable prosthetic valve
¡ Surgical mortality – 15-55%
¡ Medical mortality – near 100% at 6 months

¡Uncontrolled infection
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