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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein (AZN) worden jaarlijks vele cardio-

implantaten geïmplanteerd op zowel de catheterisatie kamer als op de operatie 

kamer. In 2014 bedroeg dit 342 pacemakers (PM) waarvan 264 eerste implantaties. 

En 463 ICD’s waarvan 314 eerste implantaties.  

Een belangrijke complicatie van deze procedures is pocketinfectie binnen 90 dagen 

na implantatie. De incidentie van pocketinfectie varieert van 0,13% tot 19,9% (de 

Olivera et al., 2009) maar is doorgaans minder dan 2% (Sandoer et al., 2014). Maar 

zoals we in de praktijk maar al te vaak zien heeft een pocketinfectie vaak 

verstrekkende gevolgen zoals endocarditis, sepsis, mortaliteit. Vaak is antibiotica niet 

afdoende en moet het cardio-implantaat inclusief de leads verwijderd worden. Deze 

explantatie brengt ook weer risico’s met zich mee, zoals perforatie/tamponade, 

venelasceratie/hematothorax en mortaliteit. Nadat de patiënt genezen is van de 

infectie wordt een nieuw systeem geïmplanteerd. 

Dit alles is voor de patiënt een psychische belasting. De patiënt wordt voor langere 

tijd opgenomen en loopt meer risico’s op complicaties door de infectie en de 

behandeling(en). Daarnaast geeft pocketinfectie een stijging van de 

ziekenhuiskosten. De lange heropname, inzet van meer middelen en therapie en het 

ontstaan van eventuele extra risico’s leiden tot verhoogde ziekenhuiskosten. 

Om (ernstige) pocketinfectie te voorkomen komen patiënten in het AZN op 

wondcontrole, 10 dagen na implantatie. De controle wordt op de pacemaker/ICD poli 

uitgevoerd, door de pacemakerlaborant.  

De wond wordt gecontroleerd op tekenen van infectie om zo vroegtijdig 

pocketinfecties op te sporen en of te voorkomen. De infectieparameters waarop de 

wond onderzocht wordt door de pacemakerlaborant zijn: 

 Roodheid 

 Zwelling 

 Pijn 

 Pus  

 Warmte 
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 Dehiscentie wond 

Wanneer er een positieve score is op de infectieparameters wordt de cardioloog 

ingeschakeld door de pacemakerlaborant. En neemt deze de patiënt over voor 

verder onderzoek en beleid. 

In de praktijk lijken er 10 dagen postoperatief geen wondproblemen voor te komen. 

Wonden zien er goed uit, vertonen geen tekenen van pocketinfectie. Het lijkt dan ook 

dat deze controle geen meerwaarde biedt.  

Voordat een patiënt met ontslag gaat na implantatie van de pacemaker of  ICD krijgt 

de patiënt vervolgafspraken mee. Er wordt uitgelegd dat de patiënt na 10 dagen op 

wondcontrole moet komen en dat dan de wond gecontroleerd zal worden. Na 2 

maanden komt de patiënt weer op controle. Dan pas wordt de pacemaker of ICD 

uitgelezen.  

Desondanks geven patiënten regelmatig aan het gevoel te hebben dat ze voor niks 

zijn gekomen. Tijdens de wondcontrole wordt de wond bekeken. Daarna kunnen 

patiënten meteen naar huis. Het lijkt alsof er niks gedaan wordt. Het gaat hier om een 

landelijke patiëntengroep, vele patiënten moeten dan ook een eind reizen. De verre 

reis wordt door veel patiënten als een belasting gezien.  

Het beleid op het gebied van wondcontrole is divers in de Nederlandse ziekenhuizen. 

In tabel 2 in de bijlage staat een greep uit het wondcontrole beleid van de diverse 

ziekenhuizen in Nederland. Deze gegevens zijn door mij telefonisch 

geïnventariseerd. Ze illustreren dat er geen eenduidig beleid is voor wondcontrole.  

Met deze afstudeeropdracht wilde ik onderzoeken of het huidige interne beleid van 

het St Antoniusziekenhuis op het gebied van wondcontrole 10 dagen post device 

implantatie meerwaarde biedt. Bereikt deze interventie zijn doel (ernstige pocket 

infectie voorkomen)? Kan deze doelstelling op een andere manier bereikt worden die 

minder belastend is voor de patiënt, kosten efficiënter is en passend bij de evidence 

based literatuur.  

De primaire doelgroep van dit onderzoek zijn de pacemakerlaboranten en 

elektrofysiologen van het AZN. Secundaire doelgroep zijn de overige cardiologen 

arts-assistenten cardiologie en verpleegkundigen cardiologie van het AZN.  
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1.2 Probleemformulering 

Doelstelling 

Inzicht krijgen in de meerwaarde van het huidige beleid in het AZN op het 

gebied van wondcontrole na het plaatsen van een cardio-implantaat. 

Vraagstelling 

Kan een pocketinfectie voorkomen worden door middel van een 

wondcontrole 10 dagen post-implantatie? 

Deelvragen 

1. Welke richtlijnen/adviezen voor wondcontrole zijn er geformuleerd in de 

relevante literatuur? 

2. Worden er tijdens de wondcontrole tekenen van pocketinfectie gezien 

(rondom pocket: roodheid, zwelling, pijn, pus, warmte, dehiscentie 

wond)? 

3. Werd er een behandeling gestart in het geval van tekenen van 

pocketinfectie? 

4. Waren er, in geval van pocketinfectie, al tekenen van pocketinfectie 

tijdens wondcontrole? 

5. In het geval van pocketinfectie; hoeveel tijd zat er tussen pocketinfectie 

en implantatie? 

1.3 Aanpak 

In hoofdstuk 2 is een schematische weergave van het onderzoek, de deelvragen met 

de bijbehorende onderzoeksmethoden en het technisch ontwerp van het onderzoek 

opgenomen. In hoofdstuk 3 is een uitwerking van de gedane literatuurstudie per 

deelvraag te vinden. In hoofdstuk 4, Empirie, staan de verzamelde gegevens met de 

analyse hiervan per deelvraag. De conclusie van het onderzoek en de aanbevelingen 

zijn terug te vinden in hoofdstuk 5. En als slot zijn er een reflectie en bijlage. 
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2 Onderzoeksontwerp 

2.1 Onderzoeksmodel 

 

 

Figuur 1 Onderzoeksontwerp 

Het onderzoek valt uiteen in een theoretische literatuurstudie en een retrospectief 

statusonderzoek van patiënten die geholpen werden in 2014 in het AZN. De 

bestudering van literatuur over pocketinfecties geeft een duidelijk beeld over het 

ontstaan en de incidentie van geïnfecteerde pockets. Door het retrospectief 

onderzoeken van de statussen van patiënten op pocketinfecties, die een cardio-

implantaat hebben gekregen tot 1 jaar post-operatief, kan de incidentie en de 

samenhang met de wondcontrole onderzocht worden. De analyses van deze 

resultaten leiden tot inzicht in de meerwaarde van wondcontrole 10 dagen post-

operatief na cardio-implantaat. 

In de volgende tabel staan de deelvragen en de te gebruiken onderzoeksmethoden 

en te verzamelen data: 

  

Bestudering 
literatuur mbt 

pocketinfecties

Statusonderzoek  
implantaties 2014 
incl 1 jaar follow 

up

Inzicht beleid 
wondcontrole



7 
 

 

Deelvraag 

 

Onderzoek 

 

Data 

Welke richtlijnen/adviezen voor 

wondcontrole zijn er geformuleerd in 

de relevante literatuur? 

Bestudering uitgezochte literatuur - Uitkomsten studies 

- Richtlijnen studies 

Worden er tijdens de wondcontrole 

tekenen van pocket infectie 

gezien(rondom pocket: roodheid, 

zwelling, pijn, pus, warmte, 

dehiscentie wond)? 

Statusonderzoek geïmplanteerde 

patiënten 2014 in AZN tot 1 jaar 

post-operatief 

- Patiënt karakteristieken 

- Tekenen van infectie gezien 

tijdens wondcontrole 

Wel/geen infectie ontstaan 

Werd er een behandeling gestart in 

het geval van  tekenen van pocket 

infectie? 

Statusonderzoek geïmplanteerde 

patiënten 2014 in AZN tot 1 jaar 

post-operatief 

- Start behandeling ja/nee 

- Welke behandeling 

- Genezing ja/nee 

- Geen genezing 

->gevolg 

Waren er, in geval van 

pocketinfectie, al tekenen van pocket 

infectie tijdens wondcontrole? 

 

Statusonderzoek geïmplanteerde 

patiënten 2014 in AZN tot 1 jaar 

post-operatief 

- Tekenen van infectie tijdens 

wondcontrole bij 

geïmplanteerde patiënten in 

2014 die binnen een jaar 

een pocketinfectie 

doormaakten 

In het geval van pocket infectie; 

hoeveel tijd zat er tussen 

pocketinfectie en implantatie? 

 

Statusonderzoek geïmplanteerde 

patiënten 2014 in AZN tot 1 jaar 

post-operatief 

- Aantal post-operatieve 

dagen na implantatie tot 

eerste tekenen van infectie 

en tot diagnose 

pocketinfectie 

 

Tabel 1 Deelvragen met onderzoeksmethoden 
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2.2 Technisch ontwerp 

In 2014 kregen 805 patiënten een pacemaker of ICD geïmplanteerd in het AZN. 

Waarvan 568 eerste implantaties en 237 wissels. Er is gekozen voor patiënten uit 

2014 omdat dit een recente groep is. En het ook mogelijk is om een volledig jaar aan 

follow up-gegevens te verzamelen. Na de implantatie kregen patiënten de volgende 

afspraken voor het aankomende jaar: 

 Wondcontrole, 10 dagen post-implantatie 

 Doormeten pacemaker/ICD, 2 maanden post-implantatie 

 Doormeten pacemaker/ICD, 8 maanden post-implantatie 

 Doormeten pacemaker/ICD, 12 maanden post-implantatie 

 Eventuele extra afspraken bij klachten 

De totale patiëntenpopulatie van het AZN die drager zijn van een pacemaker of ICD 

bedraagt 5000-6000 personen. Een steekproef van 805 personen geeft  een 

betrouwbaarheidsinterval van 99%. Dit onderzoek is een retrospectief onderzoek 

waarbij de data verzameld werd door middel van bestudering van de statussen van 

patiënten. De verzamelde data werd geanalyseerd en geïnterpreteerd.  

De statussen van alle patiënten die in 2014 een PM of ICD hebben gekregen werden 

retrospectief onderzocht op het voorkomen van pocketinfectie. Alle ‘decursussen’ 

vanaf implantatie tot en met een jaar na implantatie werden nagekeken op het 

voorkomen van tekenen van infectie en daadwerkelijke pocketinfectie. Er werd 

gekeken of patiënten tekenen van infectie hadden, hoeveel dagen post-operatief dit 

was, wat was het beleid en wat was het gevolg. Al deze data werden geregistreerd in 

Excel. En geanalyseerd in SPSS. Voor de registratie en analyse werd de begeleiding 

van de klinisch epidemioloog van het AZN ingeschakeld. 

Voor de literatuurstudie werd de clinical librarian van het AZN ingeschakeld. Deze 

heeft mij begeleid met het vinden van de literatuur. Deze werd gezocht via PubMed, 

Cochrane, UpToDate en Medline. Zoektermen (ook in combinatie) die werden 

gebruikt zijn: pocketinfectie/pocket infection, pacemaker, ICD, infectie/infection, 

CIED, complicatie na implantatie, cardiac implantable, electronic devices infection 

control, electronic surveillance, infection burden, cardiac device infections, 

cardiacrythm management device infections, infection prevention, guidelines, follow 

up. De gevonden artikelen werden beoordeeld op de samenvatting; kan dit artikel 
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helpen bij de beantwoording van de onderzoeksvragen? Na deze filtering werden de 

artikelen besproken met een elektrofysioloog en werd een selectie gemaakt. Zo 

ontstond de bijgevoegde literatuurlijst.  

De literatuurstudie en de uitkomsten van het statusonderzoek werden verwerkt in 

Word. Waarna de onderzoeksvraag en deelvragen beantwoord werden.  
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3 Theorie 

Welke richtlijnen/adviezen voor wondcontrole zijn er geformuleerd in de relevante 

literatuur? 

In de literatuur zijn veel artikelen te vinden over het voorkomen van pocketinfectie 

door maatregelen te treffen pre- en peri-implantatie, zoals bijvoorbeeld antibiotica 

profylaxe, operatietechnieken, voorbereiding van de huid, risicofactoren etc. Dit staat 

bijvoorbeeld beschreven in de meest recente guidelines (Sandoer et al., 2014) en in 

een review van Korantzopoulos et al. (2015). Daarnaast is er ook veel literatuur te 

vinden over het behandelen van een gediagnosticeerde pocketinfectie zoals 

bijvoorbeeld in 2010 Badour et al. beschrijven en zoals blijkt uit de recente guidelines 

(Sandoer et al., 2014). Over adviezen post-implantatie ter voorkoming van 

pocketinfectie is weinig terug te vinden in de literatuur. In de meest recente 

guidelines (Sandoer et al., 2014) staat beschreven dat er geen evidence based 

adviezen te geven zijn en er geadviseerd wordt om de nationale guidelines voor 

post-operatieve wondzorg te volgen. In de Nederlandse richtlijnen van de Werkgroep 

Infectiepreventie (2011) staan vele algemene post-operatieve adviezen ten aanzien 

van de wondverzorging. Daarnaast geven zij adviezen voor de wondverzorging per 

type operatiewond. Ten gevolge van een pacemaker of ICD-implantatie ontstaat een 

schone primair gesloten wond zonder drains. Hiervoor geldt het advies om het 

verband niet binnen 48 uur te verwijderen, tenzij er een indicatie is om dit wel te 

doen. Er worden geen adviezen gegeven voor wondcontrole.  

Worden er tijdens de wondcontrole tekenen van pocketinfectie gezien? 

In de literatuur wordt nauwelijks geschreven over wondcontrole na implantatie van 

een pacemaker of ICD. Dit is een groot gemis. Gezien de verstrekkende gevolgen 

van een pocketinfectie is het raadzaam een beleid te ontwikkelen dat gebaseerd is 

op gefundeerd onderzoek. Voor zover bekend is er één onderzoek naar de 

meerwaarde van het wondcontrole spreekuur gedaan. Deuling et al. (2009) 

concludeerde dat een wondcontrole spreekuur twee weken na implantatie geen 

meerwaarde biedt bij het vroegtijdig herkennen van complicaties ten gevolge van een 

pacemaker of ICD-implantatie. Er werden weinig complicaties gezien twee weken na 

implantatie en de wondgenezing verliep over het algemeen voorspoedig. 

Complicaties die wel voorkwamen traden direct na implantatie op of later dan twee 

weken na implantatie.  
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Werd er een behandeling gestart in het geval van tekenen van pocketinfectie? 

Er is veel geschreven over de behandeling van een gediagnosticeerde 

pocketinfectie. Deze behandelingen bestaan uit het geven van antibiotica en/of het 

verwijderen van het systeem. Over het behandelen van vroegtijdige tekenen van 

pocketinfectie om pocketinfectie te voorkomen is geen relevante literatuur te vinden.  

Waren er, in geval van pocketinfectie, al tekenen van pocketinfectie tijdens 

wondcontrole? 

In het onderzoek naar de meerwaarde van wondcontrole (Deuling et al., 2009) 

werden er tijdens de wondcontrole 2 weken na implantatie geen tekenen van infectie 

gezien. In de overige literatuur wordt er niet over wondcontrole na implantatie van 

pacemaker of ICD geschreven.  

In het geval van pocketinfectie; hoeveel tijd zat er tussen pocketinfectie en 

implantatie? 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat er een significant verschil is in het aantal dagen 

tussen de implantatie en het diagnosticeren van een pocketinfectie. In een review 

(Korantzopoulos, Sideris, Dilaveris, Gatzoulis&Goudevenos, 2015) over infectie 

controle bij cardiac devices  wordt beschreven dat 25% van de pocketinfecties vroeg 

optreedt (0-28 dagen), 33% laat (29-364 dagen) en 42% zeer laat (>364 dagen). In 

het onderzoek van Deuling et al. (2009)  werd bij 1% van de patiënten een 

pocketinfectie gezien. Deze werden respectievelijk 19 en 41 dagen na implantatie 

gediagnosticeerd. In een onderzoek naar de effectiviteit van antibiotica voor 

pacemaker of ICD implantatie (de Oliveira et al., 2009) werden pocketinfecties 11 tot 

33 dagen post-implantatie gevonden. 

Uit onderzoek (Badour et al., 2010) blijkt dat 60-80% van de pocketinfecties 

veroorzaakt worden door diverse Staphylococcen soorten, met name Staphylococ 

aureus. De Staphylococ Aureus heeft  geen benoembare incubatietijd en geen 

benoembare besmettelijke periode (RIVM, z.j.) . Contaminatie kan ontstaan: 

 tijdens het produceren of verpakken van de pacemaker of ICD 

 door besmetting van het operatiegebied voorafgaand of tijdens de implantatie 

 door besmetting van de operatiewond na implantatie 

 door verspreiding van bacteriën via de bloedbaan van een infectiehaard op 

afstand  



12 
 

 door erosie van de huid 
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4 Empirie 

4.1 Onderzoeksgegevens 

In 2014 kregen 805 patiënten een pacemaker of ICD geïmplanteerd in het AZN. 

Waarvan 568 eerste implantaties en 237 wissels. De dossiers van deze patiënten zijn 

tot één jaar na implantatie onderzocht. Van deze groep konden 51 patiënten niet een 

jaar lang gevolgd worden doordat zij vroegtijdig overleden, verhuisden, niet meer op 

controle kwamen etc. Deze patiënten zijn uit het onderzoek verwijderd om bias te 

voorkomen. Hierdoor bleven er 754 patiënten geïncludeerd in het onderzoek. Bij 

deze steekproefgrootte is het betrouwbaarheidsinterval nog steeds groter dan 95%. 

Hiermee is de steekproef nog steeds valide voor het onderzoek. De verzamelde data 

van de geïncludeerde patiënten is geregistreerd in Excel. De volgende gegevens 

werden geregistreerd: 

 Naam 

 Patiëntennummer 

 Geslacht 

 Datum implantatie + soort procedure  

 Datum wondcontrole 

 Wel/geen tekenen pocketinfectie tijdens wondcontrole 

 Wel/geen diagnose pocketinfectie binnen 1 jaar na implantatie 

 In geval van diagnose pocketinfectie: 

o Aantal dagen post-implantatie 

o Behandeling 

o Gevolgen 

o Aantal ligdagen  

Na het verzamelen van de data zijn de gegevens geanalyseerd met behulp van 

SPSS. 

4.2 Onderzoeksresultaten 

Worden er tijdens wondcontrole tekenen van pocketinfectie gezien? 

Van alle patiënten die een jaar lang gevolgd zijn na implantatie kwam 12% (89) niet 

op de afspraak voor wondcontrole. 83% (623) kwam wel op poliklinische 

wondcontrole in het AZN. 4% (32) was 10 dagen post-operatief opgenomen in het 

AZN. De wond werd dagelijks op de verpleegafdeling gecontroleerd. En 1% (10) liet 
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de wond elders controleren. De wondcontrole vond gemiddeld na 11 dagen plaats. 

Bij 2 patiënten werden er tijdens de poliklinische controle tekenen van pocketinfectie 

gezien. Bij 1 patiënt werd roodheid en een huiddefect gezien. Dit genas spontaan. 

De andere patiënt had last van pijn en zwelling, dit startte een aantal dagen voor de 

wondcontrole en herstelde spontaan. 

 

 

Figuur 2 Wondcontrole 

Werd er een behandeling gestart in het geval van tekenen van pocketinfectie? 

Bij beide patiënten werd een expectatief beleid afgesproken. Zij herstelden spontaan.  

Waren er, in geval van pocketinfectie, al tekenen van pocketinfectie tijdens 

wondcontrole? 

Van alle patiënten die de diagnose pocketinfectie kregen binnen 1 jaar na de 

implantatie vertoonden geen van hen tekenen van pocketinfectie tijdens de 

wondcontrole. 

1% (8) van de patiënten kreeg binnen een jaar na implantatie de diagnose 

pocketinfectie. Van deze groep kwamen 5 patiënten op wondcontrole. Zij vertoonden 

allen geen tekenen van pocketinfectie tijdens de controle. 1 Patiënt kwam niet op 

wondcontrole. 2 Patiënten kregen de diagnose pocketinfectie terwijl zij waren 

opgenomen in het AZN (5 en 6 dagen post-operatief) . 

Patienten 
meegenomen in 

onderzoek (n=754)

Niet op wondcontrole 
gekomen (12%, 

n=89)

Poliklinische 
wondcontrole AZN 

(83%,  n=623)

Klinische 
wondcontrole AZN 
ivm post operatieve 
opname (4%, n=32)

Wondcontrole elders 

(1%, n=10)
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Figuur 3 Pocketinfectie en wondcontrole 

In het geval van pocketinfectie; hoeveel tijd zat er tussen pocketinfectie en 

implantatie? 

De tijdsduur tussen de implantatie en de diagnose pocketinfectie varieerde van 5 tot 

323 dagen, gemiddeld was het 84 dagen.  

Bij de patiënten die op wondcontrole waren geweest werd de diagnose pocketinfectie 

23 tot 323 dagen post-operatief gegeven. De patiënt die niet op wondcontrole was 

geweest kreeg na 201 dagen post-operatief de diagnose pocketinfectie. En 2 

patiënten met de diagnose pocketinfectie waren nog opgenomen post-implantatie. Zij 

kregen de diagnose 5 en 6 dagen post-operatief. Alle 8 patiënten werden behandeld 

met antibiotica. Daarnaast kregen 6 patiënten ook nog een extractie van het gehele 

systeem. De opnameduur was van 0 tot 76 dagen. 

Patienten met 
pocketinfectie binnen een 

jaar (1%, n=8 van de 
totale 

onderzoekspopulatie)

Poliklinische 
wondcontrole (62,5%, 

n=5)

Geen wondcontrole 
(12,5%, n=1)

Klinische wondcontrole 
(25%, n=2)
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Figuur 4 Ontstaan pocketinfectie 

4.3 Analyse 

In 2014 kregen 805 patiënten een pacemaker of ICD geïmplanteerd. Van deze groep 

zijn 51 personen niet een jaar gevolgd. Doordat zij voortijdig overleden, verhuisden, 

niet meer kwamen etc. Deze patiënten zijn dan ook uit het onderzoek verwijderd. 

Hierdoor zijn er 754 patiënten een jaar lang gevolgd na implantatie van een 

pacemaker of ICD.  

Hiervan ontwikkelden 1% (8) van de patiënten een pocketinfectie. Deze infecties 

werden 5-323 dagen post-operatief gediagnosticeerd.  

Van deze groep kwamen 5 patiënten op wondcontrole. Bij geen van hen werden 

vroegtijdige tekenen van pocketinfectie gezien. 1 Patiënt uit deze groep kwam niet op 

wondcontrole en ontwikkelde 201 dagen post-operatief een pocket-infectie. 2 

Patiënten kwamen niet op wondcontrole omdat zij opgenomen lagen in het AZN. Hun 

wonden werden dagelijks gecontroleerd door de verpleging. Zij kregen 5 en 6 dagen 

post-operatief de diagnose pocketinfectie.  

Eén van deze patiënten kreeg een implantatie van een pacemaker in 2001. In mei 

2014 kreeg hij een pocketinfectie waarvoor een extractie volgde. Eind mei 2014 

kreeg hij een nieuwe pacemaker en 6 dagen later werd weer de diagnose 

pocketinfectie gesteld. Het is niet duidelijk of de laatst gediagnosticeerde 

Patienten met 
pocketinfectie binnen een 

jaar (1%, n=8 van de 
totale 

onderzoekspopulatie)

Poliklinische 
wondcontrole (62,5%, 

n=5)

23-323 dagen post-
operatief diagnose 

pocketinfectie

Geen wondcontrole 
(12,5%, n=1)

201 dagen post-operatief 
diagnose pocketinfectie

Klinische wondcontrole  
(25%, n=2)

5 tot 6 dagen post-
operatief diagnose 

pocketinfectie
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pocketinfectie bij deze patiënt het gevolg was van de laatste implantatie. Of dat deze 

het gevolg was van een niet afdoende behandelde eerdere infectie. 

Van de patiënten die geen pocketinfectie ontwikkelden, hadden 2 patiënten tijdens 

de wondcontrole mogelijke vroegtijdige tekenen van pocketinfectie. 1 Patiënt had een 

rode wond met een huiddefect en de andere patiënt had een gezwollen pijnlijke 

pocket die een aantal dagen voor de controle was ontstaan. Voor beide patiënten 

werd een expectatief beleid afgesproken. De klachten herstelden spontaan.  

 

 

Figuur 5 Overzicht onderzoek Wondcontrole, Hoe zinvol is dat? 

  

Pacemaker en ICD 
implantaties 2014 in 

AZN (n=805)

Patienten in onderzoek 
(n=754)

Patienten zonder 
diagnose pocketinfectie 
<1 jaar post-operatief 

(99%, n=615)

Poliklinische wondcontrole 
(79%, n=484)

Tekenen van 
pocketinfectie tijdens 

poliklinische wondcontrole 
(0,4%, n=2)

Geen interventie/ 
spontane genezing (100%, 

n=2)

Interventie (0%, n=0)

Geen poliklinische
wondcontrole (21%, 

n=131)

Patienten met diagnose 
pocketinfectie < 1 jaar 

post-operatief (1%, n=8)

Poliklinische wondcontrole 
(62,5%, n=5)

Tekenen van 
pocketinfectie tijdens 

poliklinische wondcontrole 
(0%, n=0)

Geen wondcontrole 
(12,5%, n=1)

Klinische wondcontrole 
(25%, n=2)

Diagnose pocketinfectie 5-
323 dagen post-operatief

Interventie; anbibiotica 
(25%, n=2)

Interventie; 
antibiotica+extractie 

(75%, n=6)

Opnameduur 0-76 dagen
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Welke richtlijnen/adviezen voor wondcontrole zijn er geformuleerd in de relevante 

literatuur? 

In de literatuurstudie is weinig gevonden over het post-operatief voorkomen van 

pocketinfectie. In de meest recente guidelines (Sandoer et al., 2014) wordt 

geadviseerd om de nationale guidelines voor post-operatieve wondzorg te volgen. 

De Nederlandse richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (2011) adviseren om 

het verband van een schone primair gesloten wond zonder drains niet binnen 48 uur 

te verwijderen, tenzij er een indicatie is om dit wel te doen. Verdere adviezen worden 

niet gegeven.  

Worden er tijdens de wondcontrole tekenen van pocketinfectie gezien? 

In de literatuur en in dit onderzoek werden geen pocketinfecties gezien tijdens de 

wondcontrole. In dit onderzoek hadden 2 patiënten mogelijke vroegtijdige tekenen 

van pocketinfectie. In het onderzoek naar de meerwaarde van wondcontrole (Deuling 

et al., 2009) werden er tijdens de wondcontrole 2 weken na implantatie geen tekenen 

van infectie gezien. In de overige literatuur is hier geen verdere informatie over 

gevonden.  

Werd er een behandeling gestart in het geval van tekenen van pocketinfectie? 

Bij de 2 patiënten uit dit onderzoek met mogelijke vroegtijdige tekenen van 

pocketinfectie tijdens de wondcontrole, werd geen behandeling gestart. Het beleid 

was expectatief. De klachten herstelden spontaan. In de literatuur worden geen 

patiënten beschreven met mogelijke vroegtijdige tekenen van pocketinfectie tijdens 

de wondcontrole. 

In het geval van pocketinfectie; hoeveel tijd zat er tussen pocketinfectie en 

implantatie? 

Zowel in de literatuur als in deze studie blijkt er veel verschil te zijn in het aantal 

dagen tussen de implantatie en de diagnose pocketinfectie, van enkele dagen tot 

meer dan 365 dagen. Daarnaast blijkt uit de literatuurstudie dat verreweg de meeste 

pocketinfecties veroorzaakt worden door de Staphylococ Aureus. Hiervan is bekend 

dat deze geen benoembare incubatietijd heeft en geen benoembare besmettelijke 

periode (RIVM, z.j.)  



19 
 

Kan pocketinfectie voorkomen worden door middel van een wondcontrole 10 dagen 

post-implantatie? 

Uit deze studie blijkt dat bij het voorkomen van een pocketinfectie na implantatie van 

een PM of ICD een wondcontrole 10 dagen post-operatief geen meerwaarde biedt. 

Het belangrijkste argument hiervoor is dat uit voorgaande onderzoeksvragen naar 

voren komt dat het aantal dagen tussen implantatie en de diagnose pocketinfectie 

zeer divers is. En een specifieke controle na 10 dagen geen meerwaarde biedt.  

5.2 Aanbevelingen 

Het doel van deze studie was om te onderzoeken of het huidige interne beleid van 

het St Antoniusziekenhuis op het gebied van wondcontrole 10 dagen post device 

implantatie meerwaarde biedt. Bereikt deze interventie zijn doel (ernstige pocket 

infectie voorkomen)? En kan deze doelstelling op een andere manier bereikt worden 

die minder belastend is voor de patiënt, kosten efficiënter is en passend bij de 

evidence based literatuur.   

Uit deze studie blijkt dat bij het voorkomen van een pocketinfectie na implantatie van 

een PM of ICD een wondcontrole 10 dagen post-operatief geen meerwaarde biedt. 

Wanneer wondcontrole alleen tot doel heeft om pocketinfectie te voorkomen bereikt 

deze interventie dan ook niet het doel. Afschaffing van de wondcontrole 10 dagen 

post-operatief is dan een logisch gevolg.   

Gezien de verstrekkende gevolgen van een pocketinfectie (zie inleiding) is het wel 

belangrijk om de pocket te controleren. Gezien de diversiteit in het aantal dagen 

tussen implantatie en de diagnose pocketinfectie is het aan te bevelen om dit zeer 

regelmatig te doen. Zo kan een eventuele noodzakelijke interventie snel ingezet 

worden.   

Het is praktisch en kostentechnisch niet haalbaar om patiënten zeer regelmatig te 

controleren op tekenen van pocketinfectie. Een mogelijke oplossing (die in een 

vervolg onderzoek of project nader onderzocht kan worden) kan zijn dat patiënten dit 

zelf wekelijks doen. Waarbij er een laagdrempelige toegang tot het ziekenhuis 

geboden wordt, wanneer de patiënt mogelijke tekenen van infectie constateert. Op 

deze manier kan een eventuele noodzakelijke behandeling snel ingezet worden.  

Over het algemeen zijn patiënten niet geschoold om zelf de pocket te controleren en 

zijn zij ook niet bekend met de gevolgen van een eventuele infectie. Aanvullend is 
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dan ook het advies om een goede patiëntenvoorlichting ten aanzien van 

pocketcontrole te ontwikkelen. Hiermee kunnen patiënten getraind worden om 

vroegtijdige tekenen van infectie te kunnen herkennen. Daarnaast leren zij hiermee 

hoe te handelen bij het constateren van mogelijke vroegtijdige tekenen van infectie. 

Wat de beste manier is om patiënten voor te lichten moet dan nader onderzocht 

worden met de afdeling patiëntenvoorlichting. Hierbij is dan de aanbeveling om te 

onderzoeken of er al vergelijkbare situaties bestaan waarvoor reeds een goede 

patiëntenvoorlichting is ontwikkeld.  

Vanuit de conclusies van dit onderzoek zijn de volgende aanbevelingen ontstaan: 

 Vervallen wondcontrole 10 dagen post-operatief na de implantatie van een PM 

of ICD 

 Onderzoeken en uitwerken van alternatieve aanpak, waarbij onderzocht wordt 

of patiënten deze controle zelf kunnen uitvoeren. Gecombineerd met 

laagdrempelige toegang tot het ziekenhuis en het opzetten van 

patiëntenvoorlichting ten aanzien van het tijdig herkennen van tekenen van 

pocketinfectie 
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Bijlage 

I Wondcontrolebeleid 

Ziekenhuis Wondcontrole Uitvoerder 

Elkerliek Ziekenhuis  2 weken post-implantatie Pacemaker-laborant 

Admiraal de Ruijter 

Ziekenhuis 

1-2 weken post-implantatie Pacemaker-laborant 

St. Anna Ziekenhuis Geen  

Jeroen Bosch Ziekenhuis 10 dagen post-implantatie 

6 weken post-implantatie 

Huisarts bij verwijderen nietjes 

Pacemaker-laborant 

OLVG 1-2 weken post-implantatie Specialistisch verpleegkundige 

Martini Ziekenhuis 2 maanden post-implantatie Pacemaker-laborant en 

cardioloog 

LUMC 1-2 weken post-implantatie Huisarts of ICD-verpleegkundige 

ovv patiënt 

Noordwestziekenhuisgroep geen  

UMCG geen  

Maasstad Ziekenhuis geen  

Haga Ziekenhuis 1-2 weken post-implantatie Pacemaker-laborant 

Vlietland Ziekenhuis 1 week Huisarts 

MC Haaglanden 1 week PM/ICD-verpleegkundige 

Groene hart Ziekenhuis 10 dagen post-implantatie Hartfunctielaborant 

Ziekenhuis Rivierenland 10 dagen post-implantatie Pacemaker-laborant 

 

Tabel 2 Wondcontrole beleid diverse Nederlandse ziekenhuizen 


