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Stichting Groenhuysen
•

 
725 bewoners

•
 

Gemiddelde leeftijd 82 jaar
•

 
12 locaties

•
 

15 artsen die deel maken van het KEC



Pneumonie: het probleem
•

 
Sir William Osler: Pneumonia is a 
friend of the elderly (1848-1919)

•
 

CAP is 50 keer meer 
gerapporteerd bij ouderen >75 jaar 
dan bij jong volwassenen¹

•
 

Pneumonie komt 6-10x vaker voor 
bij zorg-

 
instellingen bewoners dan 

bij ouderen buiten de instellingen¹
•

 
Overall prevalentie binnen 
Nijmeegse verpleeghuizen tussen 
2007-2009 van 1.6% ²

•
 

Etiologie: virale verwekkers: 
influenza, RSV, rhinovirus?, hMPV 
worden vaker gerapporteerd dan 
bij jong volwassenen¹

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Sir_William_Osler.jpg


Pneumonie: het probleem
•

 
Bacteriële verwekkers: risico op S. 
Aureus en gramnegatieve staven 
pneumonie is verhoogd bij 
ouderen zowel binnen als buiten 
de verpleeghuizen.¹

•
 

Klinische presentatie minder 
evident naarmate de leeftijd 
vordert. Bij ouderen >80 zijn 
verwardheid en/of malaise vaak de 
enige symptomen 

•
 

Hoge prevalentie van dementie 
vertroebelt het klinisch beeld en 
het LO

•
 

Standaard behandeling met breed-
 spectrum antibiotica



Definitie criteria
•

 
VERENSO: geen

•
 

Prevalentie onderzoek in de regio Nijmegen tussen 2007-2009 
heeft gemodificeerde CDC criteria gebruikt 

•
 

Landelijk incidentie onderzoek (SNIV) gebruikt definitie criteria 
gebaseerd op expert opinion

•
 

PREZIES definitie criteria voor verpleeghuizen
•

 
Ervaring SOG’s



Gemodificeerde CDC criteria
•

 

Tenminste 1 van de volgende criteria:
•

 

1.-

 

Ronchi/ reutelgeluid bij de 
auscultatie of verminderde percussie 
aan het LO 

EN een van de volgende 
•

 

a. nieuwe episode met purulente 
sputum of veranderingen van het 
aspect van de sputum

b. Positieve bloedkweek 
•

 

2. X-thorax: nieuw progressieve 
infiltraat, consolidatie, cavitatie of 
pleuravocht

EN een van de volgende

•

 

a. nieuwe episode met purulente 
sputum of veranderingen van het 
aspect van de sputum

•

 

b. positieve BK
•

 

c. kweek van een etiologische  
verwekker geïsoleerd uit transtracheaal 
aspiraten, bronchoscopie of 
histopathologische materiaal

•

 

d. geïsoleerde virus of detectie viraal 
antigen uit respiratoir materiaal

•

 

e. diagnostische IgM titer of 
viervoudige titer stijging uit paar serum 
(IgG) voor een specifieke verwekker

•

 

f. histopathologisch bewijs van 
pneumonie



SNIV criteria
•

 
Vermoedelijk pneumonie

Patiënten met minimaal één van de onderstaande symptomen worden 
verdacht van een lage luchtweginfectie, vermoedelijk pneumonie, als deze 
optreden als verandering ten opzichte van de daarvoor bestaande situatie 
en andere waarschijnlijkheidsdiagnoses uitgesloten;

•
 

tachypnoe
•

 
malaise

•
 

verwardheid
•

 
kortademigheid

•
 

hoesten (productief of niet productief)
•

 
koorts > 38°C of koorts in de afgelopen 48 uur

•
 

pijn in de borst (bij ademhaling)
EN 

nieuwe focale (eenzijdige) afwijkingen bij auscultatie van de longen



PREZIES criteria
•

 
Infectie van de onderste luchtwegen

 
(gebaseerd op

 
Graffelman 

et al.,
 

Macfarlane et al.)
 Tenminste twee van de volgende drie verschijnselen, zich 

manifesterend als een nieuw verschijnsel of een toename van 
bestaande verschijnselen.

•
 

koorts >38 0C of koorts in de afgelopen 48 uur
•

 
kortademigheid of hoesten (productief of niet productief)

•
 

tachypnoe, malaise of verwardheid
En
•

 
nieuwe focale afwijkingen bij auscultatie van de longen

http://www.prezies.nl/vph/publicaties/publicaties.html
http://www.prezies.nl/vph/publicaties/publicaties.html
http://www.prezies.nl/vph/publicaties/publicaties.html


Ervaring deskundige
 
 
 
1.- Definities Pneumonie 
 
Vermoedelijke Pneumonie: verandering ten opzichte van de daarvoor bestaande 
situatie en andere waarschijnlijkheidsdiagnose uitgesloten met een van de 
onderstaande symptomen 
 

o Tachypnoe 
o Malaise 
o Verwardheid 
o Kortademigheid 
o Hoesten (productief/niet productief) 
o Koorts > 38˚C of koorts in de afgelopen 48 uur 
o Pijn in de borst (bij ademhaling) 

 
EN 
 

o Nieuwe focale (eenzijdige afwijkingen) bij auscultatie van de longen 
o Percutoire (eenzijdige afwijkingen) van de longen 

 
2.- Dementie 
 
Welke van de bovenstaande symptomen en afwijkingen aan het LO zijn er van 
toepassing bij dementerende bewoners om de diagnose met zekerheid te stellen? 
 
3.- Zijn je definities hetzelfde  
 

o als je dienst hebt 
o de bewoner onderzoekt 
o anders, namelijk 

 
Uitleg over 2 en/of 3 
 
 

 
 
 
4.- SNIV: Op Heermastate wordt sinds november 2010, de surveillance netwerk voor 
infectieziekten in verpleeghuizen geregistreerd. Daarbij worden infectieziekten: 
gastroenteritis, influenza-achtige ziektebeelden, vermoedelijke pneumonie, UWI’s en 
overlijdens van alle oorzakken geregistreerd en doorgestuurd voor landelijke 
registratie naar het RIVM. 
 
Sta je ervoor open om aan deze registratie te (blijven) doen: JA/NEE 
 
Bij NEE, gaarne uitleg 
 
 



Definities volgens SOG’s binnen Groenhuysen

Tenminste een van de volgende criteria
•

 
koorts >38 0C of koorts in de afgelopen 48 uur

•
 

kortademigheid of hoesten (productief of niet productief)
•

 
tachypnoe, 

•
 

malaise
•

 
verwardheid

EN een van de volgende
•

 
nieuwe focale afwijkingen bij auscultatie van de longen

•
 

Percutatoire (eenzijdig) afwijking van de longen

Andere parameters die de diagnose ondersteunen:
•

 
Zuurstof saturatie < 90%, gemeten perifeer

•
 

Leukocytosis en hoge CRP (>20)
•

 
X-thorax: (nieuwe) afwijkingen passend bij een infiltraat



Ervaring deskundige SOG
•

 
In het algemeen: het kennen van de basale situatie van een cliënt 
bepaalt de diagnostische overwegingen: de “anders dan anders”

 criterium
•

 
X-thorax wordt alleen aangevraagd in de nabijheid van het 
ziekenhuis en bij goed belastbare cliënten: revalidanten in het 
algemeen 

•
 

Goede mogelijkheden om (cito) lab onderzoek te doen
•

 
Beleid afhankelijk van afspraken met cliënt en familieleden, co-

 morbiditeit en kwaliteit van leven



SNIV in Heerma State



Praktische overwegingen
•

 
Verschil tussen vastgestelde definitie criteria en eigen criteria in de 
praktijk

•
 

Behoefte om definitiecriteria scherper te maken?
•

 
Invoering van (sputum) kweek/ snel testen/ serologische testen 
kosten-effectief?

•
 

Inclusie van de infectieparameters in het bloed?
•

 
Artsen beleven dat registraties te veel tijd in beslag nemen

•
 

Belang van de diagnostiek in de laatste levensfase?
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Vragen??
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