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Algemene Discussie en Samenvatting 
 
 
Nosocomiale infecties, ofwel ziekenhuis-infecties, ontstaan als gevolg van een opname in het 
ziekenhuis. De neonatale intensive care unit (NICU) is van oudsher een afdeling in het ziekenhuis 
waar de nosocomiale infectiedruk hoog is. Dit heeft diverse oorzaken. Ten eerste is de 
patiëntenpopulatie erg vatbaar voor infecties als gevolg van het suboptimaal functioneren van de 
normale afweermechanismen. Dit geldt zowel voor de eerste verdedigingslinies, zoals de huid (dun en 
fragiel) en de luchtwegen (suboptimale hoestreflex), alsook voor tweede linies, bijvoorbeeld de functie 
van het cellulaire immuunsysteem. Bovendien wordt er veel gebruik gemaakt van invasieve technieken 
die de eerste verdedigingslinies nog verder ondermijnen, door bijvoorbeeld intubatie van de luchtpijp 
voor kunstmatige beademing en katheters in de bloedbaan voor het toedienen van vocht en medicijnen. 
Ten tweede worden neonaten gemakkelijk gekoloniseerd met ziekenhuisbacteriën die vaker resistent 
zijn tegen meerdere antibiotica. Dit komt o.a. doordat neonaten steriel ter wereld komen en omdat er 
sprake is van veel handcontacten met ziekenhuispersoneel bij de intensieve verzorging en behandeling. 
Mede hierdoor kunnen deze ziekenhuisbacteriën gemakkelijk van patiënt op patiënt worden 
overgedragen en ligt het gevaar van epidemieën op de loer. De meest effectieve maatregel om dit te 
voorkomen is een goede handendesinfectie voorafgaande aan patiëntcontact. Het vergt een 
voortdurende inspanning om het zich houden aan handendesinfectieprotocollen door 
ziekenhuispersoneel op een hoog niveau te houden; hoe drukker de werkzaamheden zijn hoe minder 
men de tijd neemt voor adequate handhygiëne. Ten derde worden in de NICU veelvuldig antibiotica 
toegediend voor de behandeling van infecties en bij het vermoeden van infectie, waardoor het gevaar 
van uitselectie van antibioticaresistente bacteriën reëel is en de behandeling van infecties moeilijker 
wordt. 

 
In de tweede helft van de 90-er jaren bestond de indruk dat het vòòrkomen van infecties in de NICU 
van het VU medisch centrum (VUmc), uitgedrukt in het aantal infecties per 1000 opnamedagen, hoog 
was. Wij ontdekten toen dat er weinig informatie voor handen was over de incidentie van nosocomiale 
infecties in NICUs en de specifieke risicofactoren voor nosocomiale infecties in deze patiëntcategorie. 
Er was geen literatuur over Nederlandse NICUs en maar weinig publicaties in de internationale 
literatuur. Bovendien bleek onderlinge vergelijking van deze studies niet mogelijk als gevolg van het 
ontbreken van gestandaardiseerde data van surveillance studies. 

 
Ter bevestiging van het vermoeden dat de lokale incidentie van nosocomiale incidentie in de NICU 
hoog was en met als doel risicofactoren voor infectie te kunnen identificeren werd een prospectieve 
studie gestart. Het belangrijkste probleem voor een onderzoek naar het endemisch niveau van infecties 
in de NICU is het ontbreken van gestandaardiseerde infectiedefinities voor neonaten. In hoofdstuk 2 
worden de belangrijkste problemen voor het ontwerpen van infectiedefinities voor deze 
patiëntcategorie beschreven. Wij ontwierpen infectiedefinities met als basis de bestaande CDC-
definities voor kinderen < 1 jaar, met aanpassing voor de specifieke subtiele symptomatologie bij 
neonaten en mogelijkheden tot aanvullende diagnostiek in de NICU. Deze aangepaste definities 
werden vervolgens gebruikt in een 29 maanden durende surveillance studie. In deze periode werden 
742 neonaten, die langer dan 24 uur waren opgenomen op de NICU, geobserveerd. Hierbij werden 
naast een aantal base-line risicofactoren, dagelijks de aan/afwezigheid van tijdsafhankelijke 
risicofactoren (bijvoorbeeld kunstmatige beademing met intubatie en diverse infuuslijnen) en het 
ontstaan van infecties prospectief geregistreerd. Sepsis (bloedbaaninfectie) en pneumonie 
(longontsteking) bleken de meest voorkomende infecties. Door middel van multivariate analyse 
werden een aantal risicofactoren voor deze infecties geïdentificeerd. De belangrijkste risicofactor voor 
alle infecties was een laag geboortegewicht. Het gebruik van intraveneuze antibiotica had uiteraard een 
beschermend effect. Een belangrijke risicofactor voor pneumonie was intubatie en voor sepsis het 
toedienen van intraveneuze voeding. Van dit laatste is bekend dat dit de uitgroei van coagulase 
negatieve staphylokokken (CoNS), de meest voorkomende verwekker van sepsis in de NICU, 
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bevordert. Ten opzichte van Amerikaanse NICUs was het gebruik van invasieve hulpmiddelen, zoals 
centraal veneuze lijnen en kunstmatige beademing, hoog, hetgeen onder andere veroorzaakt wordt 
door verschillen in behandelstrategieën tussen Nederlandse en Amerikaanse NICUs. Ook was het 
aantal infecties op de NICU van het VUmc hoog ten opzichte van Amerikaanse NICUs, zelfs als 
gecorrigeerd werd voor frequentie van gebruik van invasieve hulpmiddelen. Dit heeft deels te maken 
met het verschil van definities voor infectie. De door ons gebruikte definities zijn meer geschikt voor 
neonaten dan de door de CDC gehanteerde definities voor kinderen < 1 jaar. In een willekeurige 
steekproef van de door ons gevonden infecties werd aangetoond dat deze met behulp van de CDC 
definities niet gevonden zouden zijn. 

 
Naast het onderzoek van het endemisch niveau van infecties in het algemeen kan ook onderzoek 
gedaan worden naar het endemisch niveau van infectie/kolonisatie door specifieke bacterie-soorten in 
de NICU. Een voorbeeld hiervan is te vinden in hoofdstuk 3. De aanleiding voor dit onderzoek was 
een neonaat met persisterende infectie met een CoNS in diverse bloedkweken gedurende 3 weken, 
ondanks behandeling met vancomycine. Deze neonaat overleed uiteindelijk. Met de gebruikelijke 
gevoeligheidsbepaling in het medisch microbiologisch laboratorium was de CoNS-stam gevoelig voor 
vancomycine. Alle andere bekende oorzaken voor therapie-falen werden uitgesloten; alle intravasale 
catheters werden gewisseld en ook de vancomycine-spiegels gemeten in het bloed van deze neonaat 
bleken niet afwijkend van spiegels die werden gevonden bij andere met vancomycine behandelde 
neonaten. De stam werd geïdentificeerd als Staphylococcus capitis en bleek heteroresistent tegen 
vancomycine. Dit betekent dat er binnen de populatie bacteriën een kleine subpopulatie is die resistent 
is. Omdat de grote meerderheid gevoelig is wordt dit niet opgemerkt bij routine gevoeligheidsbepaling, 
maar bij een infectie zou dit wel tot therapie-falen kunnen leiden. In aansluiting op deze bevinding 
onderzochten wij meer dan 200 CoNS stammen die in de vriezer bewaard waren, uit bloedkweken van 
patiëntjes die op de NICU waren verpleegd in voorafgaande 3 jaar. Achtenveertig stammen bleken 
heteroresistent te zijn tegen vancomycine en allen bleken ook S. capitis. Door genotypering met behulp 
van Amplified-Length Fragment Polymorphism (AFLP) kon worden aangetoond dat er verspreiding 
van één S.capitis stam had plaatsgevonden en dat deze stam dus endemisch was geworden in de NICU. 
Echter, behandeling van de andere neonaten met een S.capitis infectie met vancomycine verliep 
ogenschijnlijk zonder grote problemen. Het was echter moeilijk om retrospectief de werkelijke invloed 
van infectie met zo’n heteroresistente stam vast te stellen. 

 
Kort voor aanvang van en tijdens de surveillance periode die in dit proefschrift beschreven wordt, 
deden zich in de NICU een tweetal epidemieën voor met een specifiek oorzakelijk micro-organisme en 
specifieke maatregelen die nodig waren om de epidemie te beëindigen. Deze epidemieën werden 
grondig bestudeerd, om de bron te achterhalen. Bovendien leidt kennis over de oorzaak van een 
epidemie tot een beter inzicht in de risicofactoren aan welke de patiëntpopulatie wordt blootgesteld en 
daarmee tot een betere infectiepreventie in de toekomst. 

 
In hoofdstuk 4 wordt een epidemie beschreven veroorzaakt door Bacillus cereus. Deze bacterie, die 
als normale flora van huid en slijmvliezen kan voorkomen en zelden infecties veroorzaakt in patiënten 
zonder afweerstoornissen, veroorzaakte binnen korte tijd bij drie neonaten een ernstige infectie; één 
neonaat overleed aan de gevolgen. Door genotypering van de drie stammen met behulp van AFLP 
bleek het steeds om een zelfde genotype te gaan en was er dus sprake van overdracht binnen de NICU. 
Dit was aanleiding tot een uitgebreid onderzoek naar de bron/oorzaak van deze epidemie. In de 
voorafgaande jaren was kolonisatie in sputum van neonaten met B. cereus een reeds bekend fenomeen, 
maar dit werd beschouwd als kolonisatie van de luchtwegen of als contaminatie.  
Bacillus species kunnen lange tijd in de omgeving overleven als spore. Een spore is een 
overlevingsstructuur voor de cel waarbij het erfelijk materiaal wordt opgeslagen in een resistent 
omhulsel zonder dat er sprake is van normale celstofwisseling of celdeling. Kenmerkend is het 
vermogen van een dergelijke spore om onder ongunstige omstandigheden te overleven die een normale 
cel niet zou overleven, zoals droogte, zeer hoge temperaturen, een lage of hoge zuurgraad, of straling. 
Zelfs chemicaliën, zoals desinfectiemiddelen, worden door een spore weerstaan. Sporen kunnen zeer 
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lange tijd overleven, en onder gunstige omstandigheden weer uitgroeien tot normale cellen. Ook de 
ziekenhuisomgeving kan dus met sporen van deze bacteriesoort besmet raken. 
Aanvankelijk bleek slechts 1 van 32 omgevingsmonsters positief voor Bacillus cereus, maar deze 
bleek echter van een ander genotype dan de stam die de infecties had veroorzaakt. In een prospectief 
onderzoek naar kolonisatie bij 22 neonaten bleek kolonisatie met B. cereus alleen in de luchtwegen op 
te treden. Het genotype van deze isolaten was identiek aan de epidemische stam die de infecties had 
veroorzaakt. Vervolgens werden de gegevens en risicofactoren van 22 gekoloniseerde neonaten 
vergeleken met die van 22 niet-gekoloniseerde neonaten. Mechanische beademing met een 
Sensormedics beademingsmachine bleek een significante risicofactor voor kolonisatie te zijn. Daarop 
werden weer omgevingsmonsters onderzocht op de aanwezigheid van B. cereus, ditmaal van allerlei 
materialen die gebruikt worden voorafgaand of tijdens kunstmatige beademing in de NICU. Diverse 
beademingsballonnen die werden gebruikt bij handmatige beademing bleken positief voor de 
epidemische B. cereus stam. Deze ballonnen werden na gebruik slechts oppervlakkig gereinigd; dit is 
onvoldoende om sporen af te doden.  
Na identificatie van de beademingsballonnen als mogelijke bron van de epidemische B. cereus werden 
deze vervolgens allemaal geautoclaveerd (verhitten tot hoge temperatuur door middel van verzadigde 
stoom, waardoor ook sporen gedood worden). Daarmee werd deze bron van kolonisatie van neonaten 
met B. cereus geëlimineerd en werden geen nieuwe ernstige infecties, veroorzaakt door deze bacterie, 
meer gezien. Nadien werd regelmatig autoclaveren van de ballonnen als standaard infectiepreventie 
maatregel ingevoerd. Samenvattend; deze epidemie heeft er toe bijgedragen dat een tot dan toe nog 
onbekende bron voor nosocomiale infecties in de NICU werd geïdentificeerd en heeft geleid tot een 
betere infectiepreventie. 

 
De tweede epidemie wordt beschreven in hoofdstuk 5. Deze werd veroorzaakt door Klebsiella 
pneumoniae die resistent was tegen gentamicine. Aangezien op dat moment bij verdenking op 
neonatale infectie empirisch antibiotische therapie gestart werd bestaande uit een combinatie van 
ampicilline en gentamicine, was dit een ernstige zaak, omdat Klebsiella species van nature ook 
resistent zijn voor ampicilline. Het eerste isolaat werd gekweekt uit een routine sputummonster. 
Vervolgens werd een K. pneumoniae stam met een identiek antibiogram geïsoleerd uit een bloedkweek 
van een zieke, te vroeg geboren, neonaat, die 6 dagen daarna overleed. Mogelijk had het vertraagd 
instellen van een adequate antibiotische therapie bijgedragen aan het overlijden van deze pasgeborene. 
Er was dus waarschijnlijk sprake van overdracht van deze resistente stam tussen patiënten. Door de 
afdeling Infectiepreventie werd hernieuwde aandacht gevraagd voor een goede handendesinfectie 
tussen patiëntcontacten, omdat overdracht via handen van ziekenhuismedewerkers de meest 
waarschijnlijke transmissieroute was. Desondanks raakten in de daaropvolgende 6 weken nog 4 
neonaten besmet, waarbij de K. pneumoniae meestal in sputum werd aangetroffen, maar soms ook in 
de urinewegen. Deze besmette neonaten werden zoveel mogelijk in cohort verpleegd, d.w.z. 
gezamenlijk in één ruimte door dezelfde verpleegkundigen, gescheiden van de niet-besmette neonaten. 
Kweken van mogelijke omgevingsbronnen waren negatief voor gentamicine-resistente K. pneumoniae. 
Genotypering van 8 gentamicine-resistente K. pneumoniae stammen leverde zeven identieke stammen 
op, waardoor overdracht op de afdeling bewezen werd geacht.  
De preventieve maatregelen bleken onvoldoende toen in één week tijd vijf neonaten kort na opname 
besmet raakten. Twee van hen ontwikkelden een longontsteking met deze bacterie. Op dat moment 
was er een hoge werkdruk op de afdeling als gevolg van gebrek aan verpleegkundig personeel. Door 
het vergelijken van gekoloniseerde neonaten met niet-gekoloniseerde neonaten (patiënt-controle 
onderzoek) werd onderzocht of bepaalde factoren een verhoogd risico op kolonisatie of infectie met 
zich meebrachten. Een laag geboortegewicht bleek de enige risicofactor. Deze neonaten hebben in 
vergelijking met zwaardere neonaten een intensievere verzorging nodig, met meer handcontacten. 
Uiteindelijk werd besloten om het gebruik van gentamicine op de afdeling te stoppen om zo het 
selectieve groeivoordeel voor deze gentamicine-resistente bacterie op te heffen. Gentamicine werd 
vervangen door amikacine, dat nagenoeg dezelfde werking heeft maar waartegen moeilijker resistentie 
ontwikkeling optreedt. Het effect van deze maatregel werd onderzocht door in de daaropvolgende 
periode frequent surveillancekweken van alle opgenomen neonaten af te nemen. Het bleek een 
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succesvolle interventie, want er werd nog bij één patiëntje een gentamicine-resistente K. pneumoniae 
gevonden, maar daarna niet meer. 
Deze tweede epidemie is een voorbeeld van een uitbraak die niet wordt veroorzaakt door een 
gemeenschappelijke bron, maar door selectie van een bacteriestam als gevolg van resistentie-
ontwikkeling, en daarmee een gemakkelijkere verspreiding.  

 
 

Bij het ontstaan van een infectie speelt de afweer van de patiënt een belangrijke rol. Bij neonaten zijn 
het aangeboren en het specifieke immuunsysteem nog volop in ontwikkeling en functioneren 
suboptimaal. Dit geldt met name voor premature neonaten. Wij onderzochten twee aspecten van dit 
complexe systeem; de humorale immuniteit verkregen via de moeder [met als voorbeeld de via de 
placenta verkregen moederlijke antistoffen tegen het varicella-zoster virus (VZV)] en een onderdeel 
van het aangeboren immuunsysteem, het Mannose Bindend Lectine (MBL).  

 
Tijdens de zwangerschap, worden VZV-antistoffen van de moeder door de placenta overgedragen naar 
de ongeboren baby. VZV veroorzaakt waterpokken; een ziekte die zeer ernstig kan verlopen bij 
pasgeborenen. Soms zijn personen die zich in de incubatieperiode van deze ziekte bevinden aanwezig 
geweest in de NICU. Dit blijkt dan achteraf, als deze persoon waterpokken krijgt. Vervolgens worden 
dan alle neonaten in de NICU die in contact met deze (toen al besmettelijke) persoon zijn geweest 
onderzocht op de aanwezigheid van beschermende van de moeder verkregen antistoffen. Neonaten met 
lage antistofspiegels of neonaten die geen antistoffen hebben krijgen deze dan via een infuus 
toegediend. Dit beschermt hen niet tegen het krijgen van waterpokken, maar het vermindert de ernst 
van de ziekte. 
Ten tijde van het onderzoek, leefde de gedachte dat er bij premature neonaten (geboren bij 
zwangerschapsduur <37 weken), en met name bij de vroeg-premature neonaten (geboren bij 
zwangerschapsduur < 28 weken), onvoldoende overdracht van VZV-antistoffen zou hebben 
plaatsgevonden om beschermd te zijn en indien er voldoende hoge spiegels waren, dat deze wellicht 
sneller zouden afnemen tot een niet-beschermend niveau. Zoals beschreven in hoofdstuk 6 
onderzochten wij het bloed van 43 moeders en 211 neonaten op de aanwezigheid van VZV-antistoffen. 
Tevens werd de VZV-spiegel van 27 neonaten, middels het afnemen van opeenvolgende 
bloedmonsters, vervolgd in de tijd. Het bleek dat de snelheid van verdwijnen van antistoffen (de 
halfwaardetijd) bij premature neonaten identiek was aan de snelheid die bij oudere 
kinderen/volwassenen wordt waargenomen, maar dat met name in de eerste levensweken 
schommelingen in de spiegel voorkomen. De hoogte van de neonatale VZV-antistoftiter werd in onze 
onderzoeksgroep voornamelijk bepaald door de hoogte van de spiegel in het bloed van de moeder en 
veel minder door de zwangerschapsduur. In drie gevallen bleek de moeder VZV-antistoffen te hebben 
en het kind niet. Dit konden wij niet verklaren.     

 
MBL is een belangrijk onderdeel van het aspecifieke immuunsysteem. Dit eiwit in het bloed wordt 
gemaakt door de lever en kan binden aan het oppervlak van diverse micro-organismen, en daarmee het 
complementsysteem activeren, waardoor de micro-organismen worden gedood. Echter bij sommige 
personen is er een verandering (mutatie) in het erfelijk materiaal dat betrokken is bij de aanmaak van 
MBL, waardoor er minder of niet goed werkend MBL wordt aangemaakt. Wanneer andere onderdelen 
van het afweersysteem ook minder goed werkzaam zijn, is een lage MBL spiegel een risicofactor voor 
infectie. Twee voorbeelden hiervan zijn kinderen van 6-17 maanden waarbij de antistoffen van de 
moeder verdwenen zijn en die nog geen eigen specifieke afweer hebben opgebouwd, en bij oudere 
patiënten die chemotherapie ondergaan. Wij hypothetiseerden dat een verlaagd MBL bij neonaten ook 
de vatbaarheid voor ziekenhuisinfecties zou kunnen verhogen, omdat bij deze patiëntjes diverse 
onderdelen van het immuunsysteem nog suboptimaal functioneren. In hoofdstuk 7 beschrijven wij een 
onderzoek bij 186 neonaten uit het in hoofdstuk 2 beschreven surveillance onderzoek. Van deze 
neonaten onderzochten wij het bloed van de hielprikkaart op variatie in het erfelijk materiaal dat 
codeert voor MBL. Ook in deze subgroep was een laag geboortegewicht de belangrijkste risicofactor 
voor infectie. Wij konden echter geen relatie aantonen tussen de genen die coderen voor MBL en de 
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kans op infectie. Dit kan deels worden verklaard doordat MBL slecht bindt aan CoNS, de meest 
voorkomende oorzaak van infectie bij neonaten in de NICU. Tevens is inmiddels gebleken dat 
mutaties in MBL-genen geen exacte voorspeller zijn van de hoeveelheid circulerend én functioneel 
MBL; de functie van dit eiwit wordt ook door andere factoren beïnvloed. Wij concludeerden dat 
variatie in MBL genen geen goede voorspeller is van het risico voor infectie bij premature neonaten. 
 
 
Epiloog 
 
De neonatale intensive care unit is een combinatie van patiënten met een suboptimaal functionerend 
immuunsysteem, frequent gebruik van invasieve procedures, intensieve behandeling, en een frequent 
gebruik van antibiotica, en is daarmee een ideale plaats voor het ontstaan van nosocomiale infecties. 
Wij beschreven specifieke infectiedefinities, waarin de subtiele, aspecifieke symptomatologie van 
infectie bij neonaten is opgenomen. Hiermee konden wij de epidemiologie van en risicofactoren voor 
nosocomiale infectie in deze patiënt categorie konden bestuderen. Over dit onderwerp was bij aanvang 
van dit promotie-onderzoek nog weinig bekend. Het geboortegewicht bleek met voorsprong de 
belangrijkste base-line risicofactor voor nosocomiale infectie. In een multivariaat onderzoek, bleek 
geen andere base-line factor van belang in dit kader, inclusief MBL-genotype. Van de tijdsafhankelijke 
variabelen, was kunstmatige beademing een risicofactor voor longontsteking en intraveneuze voeding 
een risicofactor voor sepsis. Cox-regressie met tijdsafhankelijke variabelen bleek een geschikte 
methode om risicofactoren die tijdens de opnameperiode variëren te kunnen bestuderen. 
De zwangerschapsduur beïnvloedt het geboortegewicht en ook de behoefte aan kunstmatige 
beademing en intraveneuze voeding. Daarom zullen inspanningen ter voorkoming van vroeggeboorte 
indirect leiden tot een vermindering van het aantal nosocomiale infecties. 
De selectiedruk van frequent gebruikte antibiotica in de NICU, in combinatie met de veelvuldige 
handcontacten tussen ziekenhuispersoneel en de pasgeborene, herbergt een hoog intrinsiek risico voor 
transmissie van, met name antibiotica-resistente, microorganismen. Het beëindigen van een epidemie 
veroorzaakt door een resistente K. pneumoniae stam, toont aan dat een aanpassing van het empirische 
antibiotisch regime van toegevoegde waarde kan zijn bovenop de klassieke infectiepreventie 
maatregelen. 
In de NICU worden nieuwe apparatuur/procedures frequent geïntroduceerd, zonder dat daar altijd het 
bijbehorend infectierisico bij betrokken wordt. De epidemie met een Bacillus cereus stam, die zich 
bevond in beademingsballonnen, is een duidelijk voorbeeld van de voortdurende gevaar van medische 
apparatuur voor de natuurlijke afweermechanismen van het menselijk lichaam. Bovendien leert deze 
epidemie dat iedere bacteriesoort als een potentieel gevaarlijk nosocomiaal pathogeen moet worden 
beschouwd. Wij concludeerden dat B. cereus ernstige infecties kan veroorzaken bij neonaten en dat de 
vondst van deze bacterie in kweken serieus genomen moet worden. 
De bijdrage van genotypisch typering bij de hiervoor genoemde endemische en epidemische bacteriën 
bleek onontbeerlijk.  
Tenslotte is het duidelijk dat prematuriteit ook van toepassing is op het functioneren van het 
immuunsysteem. We vonden geen relatie tussen het MBL-genotype en het risico op een nosocomiale 
infectie. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt tussen de zwakke correlatie tussen het MBL genotype en 
fenotype en mogelijk ook door de zwakke binding van MBL aan coagulase negatieve stafylokokken, 
welke de meest voorkomende verwekkers zijn van nosocomiale infectie bij neonaten. Bovendien zal 
het grote effect van geboortegewicht als base-line factor al snel de kleinere effecten van andere 
risicofactoren overschaduwen. Om deze effecten aan te kunnen tonen zijn studies nodig met veel 
grotere patiëntgroepen. 
Verrassend was de bevinding dat zwangerschapsduur, en dus geboortegewicht, niet de belangrijkste 
voorspeller was van de neonatale VZV-IgG titer, dit in tegenstelling tot dan toe algemene opinie. 
Maternale bescherming, door hoge maternale VZV-IgG titer, is de beste bescherming voor iedere 
neonaat.  
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