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start

Infectie betreft 
huid of 
subcutaan 
weefsel van de 
incisie

Infectie betreft 
diepliggende 
weefsels van de 
incisie (bv. fascie en 
spier)

Infectie betreft elk deel van een 
anatomische structuur (buiten de 
incisie) die geopend is of waarmee 
gemanipuleerd is tijdens de operatie

Ontsteking rond 
hechting of 
geïnfecteerde 
brandwond

pus uit incisie

Tenminste één van de 
volgende symptomen:
- pijn of gevoeligheid
- lokale zwelling
- roodheid
- warmte

Tenminste één van de 
volgende symptomen:
- pijn of gevoeligheid
- lokale zwelling
- roodheid
- warmte
- koorts (>38º C)

Tenminste één van de 
volgende bevindingen:
- pus uit diepe incisie 
- abces 
- ander teken van infectie 
bij observatie, 
heroperatie, histo-
pathologisch of 
radiologisch onderzoek

Positieve kweek van 
wondvocht (aseptisch 
afgenomen) of weefsel 
van de oppervlakkige 
incisie
of
chirurg opent wond en 
kweek is positief of niet 
afgenomen

Spontane 
wonddehiscentie 
of 
chirurg opent wond en 
kweek is positief of niet 
afgenomen.

Infectie ontstaat binnen de follow up periode behorend bij deze operatie (zie POWI protocol)

Oppervlakkige postoperatieve wondinfectie Diepe postoperatieve wondinfectie

Geen 
POWI

Geen 
POWI

nee

ja

ja

ja

ja

ja

Tenminste één van de 
volgende bevindingen:
- pus uit drain 
- abces 
- ander teken van infectie 
bij observatie, 
heroperatie, 
histopathologisch of 
radiologisch onderzoek
of
positieve kweek van 
wondvocht (aseptisch 
afgenomen) of weefsel 

ja

nee

ja

Geen 
POWI

ja

Geen 
POWI

nee nee nee

ja

ja

Ingreep aan het 
colon, gevolgd 
door naadlekkage 
of darmperforatie

nee

ja ja

jaja

Geen 
POWI

Tenminste één van 
de volgende 
bevindingen:
- pus uit diepe 
incisie 
- abces 
- ander teken van 
infectie bij 
observatie, 
heroperatie, histo-
pathologisch of 
radiologisch 
onderzoek

nee

nee

nee

nee

Infectie ontstaat binnen 30 dagen na de operatie nee

ja

Geen 
POWI

nee

nee

nee

ja ja
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