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W I E   
W E   

Z I J N  
–  

SCIENSANO telt meer dan 700 medewerkers die zich 

elke dag opnieuw inzetten voor ons motto: levenslang 

gezond. Zoals uit onze naam blijkt, vormen wetenschap 

en gezondheid de kern van ons bestaan. De kracht van 

Sciensano ligt in de holistische en multidisciplinaire 

benadering van gezondheid. Onze aandacht gaat daarbij 

uit naar het nauwe en onlosmakelijke verband tussen de 

gezondheid van mensen en die van dieren, en hun 

omgeving (het “One health” concept). Daarom 

combineren we meerdere invalshoeken in ons 

onderzoek om op een unieke manier bij te dragen aan 

ieders gezondheid.  

Sciensano kan hiervoor verder bouwen op de meer dan 

100 jaar wetenschappelijke expertise van het 

voormalige Centrum voor Onderzoek in Diergenees-

kunde en Agrochemie (CODA) en het vroegere 

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). 
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Afkortingen 

AB  Antibioticum 

AMC  Amoxicilline/clavulaanzuur 

AMP  Aminopenicillines  

BSI  Bloedstroominfectie 

CAR  Carbapenems (imipenem, meropenem) 

Caz  Ceftazidime 

CDC  Centers for Disease Control and Prevention  

CFU   Colony-formed units  

C3G  3de generatie cefalosporine (cefotaxime, ceftriaxone, ceftazidime) 

CLABSI Central line associated bloodstream infection (BSI geassocieerd met een CVC) 

COL  Colistin  

CRBSI  Catheter related bloodstream infection (BSI gerelateerd aan een CVC)  

CVC  Centraal veneuze katheter  

ECDC  European Centre for Disease Control and Prevention  

ESBL  Extended spectrum beta-lactamase 

GLY  Glycopeptide (vancomycin, teicoplanin) 

GVH  Graft-versus-host reactie 

IZ  Intensieve zorgen afdeling 

MBI   Mucosal barrier injury (letsel van het gastro-intestinale epitheel)  

MBI-LCBI Mucosal Barrier Injury-Laboratory Confirmed Bloodstream Infection 

MO  Micro-organisme 

MRSA  Methicilline-resistente Staphylococcus aureus 

MSSA  Methicilline-gevoelige Staphylococcus aureus 

MZG  Minimale ziekenhuisgegevens 

NSIH  National surveillance of infections in Belgian hospitals  

OXA  Oxacillin 

PICC   Peripherally inserted central catheter 

PIP  Piperacillin met of zonder enzyminhibitor 

RIZIV  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 

SEP  Surveillance bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen 

SIRU  Gevoelig (susceptible), intermediair, resistent, onbekend (unknown)  
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1 Inleiding 

De surveillance van bloedstroominfecties (BSI) in het ziekenhuis uitgevoerd door Sciensano 

(het voormalige Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Institut Scientifique de Santé 

Publique: WIV-ISP) bestaat in België sinds 1992. Het protocol werd herwerkt in 2013. In dit 

herwerkte protocol ligt de nadruk op het nut van het inzamelen van gegevens voor het sturen 

en evalueren van preventieve maatregelen. Deelname aan de surveillance gedurende 

minimaal 1 kwartaal per jaar is sinds 2014 wettelijk verplicht voor alle acute ziekenhuizen en 

voor chronische zorginstellingen indien >150 bedden. 

 

De ontwikkeling en jaarlijkse aanpassing van het BSI surveillanceprotocol is gebaseerd op 

input van de BSI werkgroep en op informatie uit relevante Europese (European Centre for 

Disease Prevention and Control, ECDC) [1,2],  Franse [3] en Amerikaanse [4,5] (Centres for 

Disease Control and Prevention, CDC) richtlijnen en protocollen.  

 

BSI verworven in het ziekenhuis zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. 

Een studie uit 2012 schat dat in België jaarlijks ongeveer 16.000 patiënten een BSI oplopen 

in een ziekenhuis wat leidt tot een extra mortaliteit van ongeveer 1.100 patiënten, tot 

ongeveer 120.000 extra hospitalisatiedagen en een meerkost van ongeveer 44,7 miljoen 

euro [6]. Veel BSI zijn te voorkomen, voornamelijk deze geassocieerd met invasieve 

hulpmiddelen (‘invasive devices’). 

 

Informatie over de surveillance van BSI in Belgische ziekenhuizen uitgevoerd door 

Sciensano is beschikbaar op de ‘National Surveillance of Infections in Belgian Hospitals’ 

(NSIH) website (zie link: http://www.nsih.be/surv_sep/beschrijving_nl.asp).   

 

http://www.nsih.be/surv_sep/beschrijving_nl.asp
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2 Verschillen met vorig Belgisch protocol, 
voornaamste verschillen met internationale 
protocollen en overeenkomst met het 
Europese en Belgische protocol van de 
surveillance voor zorginfecties op intensieve 
zorgen 

2.1 VERSCHILLEN MET HET VORIG BELGISCH PROTOCOL, VERSIE 4.4, MEI 
2017 

● Toevoeging van peripherally inserted central catheter (PICC) als keuze voor de variabele 

‘type CVC’. 

● Betreffende selectie van ziekenhuis-geassocieerde BSI (paragraaf 4.3) werd volgend 

toegevoegd: Ziekenhuizen die op basis van gegevens uit het elektronische 

patiëntendossier een selectie kunnen maken van patiënten die 48 uur of later na 

ziekenhuisopname een BSI ontwikkelden, mogen dit gebruiken als proxyindicator voor 

een ziekenhuis-geassocieerde infectie. 

 

2.2 VOORNAAMSTE VERSCHILLEN MET INTERNATIONALE PROTOCOLLEN 
● Voornaamste verschillen met CDC protocol [4,5]: 

 Vermoedelijke oorsprong van BSI infectie door klinische identificatie in het Belgische 

protocol tegenover identificatie op grond van een set van welbepaalde criteria voor 

elke vermoedelijke oorsprong in het CDC protocol. 

 Definitie van bloedstroominfecties geassocieerd met een centraal veneuze katheter 

(central line associated bloodstream infections – CLABSI): De CLABSI definitie in het 

CDC protocol bevat de vereisten dat de centraal veneuze katheter (CVC) meer dan 2 

kalenderdagen voorafgaand aan de BSI aanwezig moet zijn (met dag van CVC 

plaatsing kalenderdag 1) en dat de CVC aanwezig moet zijn op de dag van de BSI of 

de dag ervoor. Dit is verschillend van de CLABSI definitie vereisten in het Belgische 

protocol (zie hoofdstuk 4.5.2). 

 Het Belgische BSI protocol bevat een bijkomende definitie voor BSI bij neonatale 

patiënten (zie hoofdstuk 4.1). 

 

● Voornaamste verschillen met ECDC protocol [1,2]: 

 Definitie van bloedstroominfecties met als oorsprong een CVC (in het ECDC protocol 

CVC-gerelateerde BSI genoemd) bevat de vereisten dat er microbiologische 

documentatie van de relatie tussen de CVC en de BSI is of dat BSI symptomen 

verbeteren binnen 48 uur na het verwijderen van de katheter. Dit is verschillend van 

de CLABSI definitie vereisten in het Belgische protocol (zie hoofdstuk 4.5.2). 

 
Nota: Merk op dat de CDC en ECDC definitie voor BSI geassocieerd met een CVC 
verschillen. Opvallen hier is dat in de CDC definitie een microbiologische gedocumenteerde 
relatie tussen de CVC en de BSI niet vereist is. 
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2.3 OVEREENKOMST MET HET EUROPESE EN BELGISCHE PROTOCOL VAN DE 
SURVEILLANCE VOOR ZORGINFECTIES OP INTENSIEVE ZORGEN 

De definities van intensieve zorgen-geassocieerde BSI gebruikt in het protocol van de 

surveillance van bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen komen in grote lijnen 

overeen met de definities voor deze infecties zoals beschreven in het Europese (ECDC) en 

Belgische protocol van de surveillance voor zorg-gerelateerde infecties op intensieve zorgen 

(IZ) [2,7]. Echter, in het Europese (ECDC) en Belgische protocol van de surveillance voor 

zorg-gerelateerde infecties op IZ wordt eveneens het aantal ligdagen en opnames van 

patiënten die minstens 2 dagen op IZ verbleven verzameld. Deze noemergegevens zijn in de 

Belgische gegevensverzameling optionele velden (zie hoofdstuk 7 en gezamenlijk 

noemerprotocol  

https://www.healthdata.be/dcd/Protocol_Noemermodule%20en%20gemeenschappelijk%20g

ebruikte%20referentielijsten%20en%20variabelen.pdf). 

 

Dit betekent dat indien ziekenhuizen deze optionele IZ noemergegevens (aantal ligdagen en 

opnames van patiënten die minstens 2 dagen op IZ verbleven) invullen, het aantal zorg-

gerelateerde bloedstroominfecties op IZ zoals beschreven in de ‘Nationale Surveillance van 

Nosocomiale infecties in intensieve zorgen’ [7] via het hier beschreven protocol van de   

‘Surveillance bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen’ kunnen aangeleverd worden.

https://www.healthdata.be/dcd/Protocol_Noemermodule%20en%20gemeenschappelijk%20gebruikte%20referentielijsten%20en%20variabelen.pdf
https://www.healthdata.be/dcd/Protocol_Noemermodule%20en%20gemeenschappelijk%20gebruikte%20referentielijsten%20en%20variabelen.pdf
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3 Doelstellingen van de bloedstroominfectie 
surveillance in Belgische ziekenhuizen 

Doelstellingen van dit BSI surveillance protocol 

Het verzekeren van gestandaardiseerde definities en gegevensverzameling voor de 

ziekenhuizen die deelnemen aan de BSI surveillance in Belgische ziekenhuizen. 

 

Doelstellingen van de BSI surveillance in Belgische ziekenhuizen 

De kwaliteit van de zorg in Belgische ziekenhuizen verbeteren door: 

● opvolging van de trends van BSI met de focus op BSI die kunnen vermeden worden, 

zowel op ziekenhuis als nationaal niveau, met als doel preventieve inspanningen te 

evalueren en te sturen en 

● opvolging van de oorzakelijke micro-organismen (MO) en hun resistentieprofiel. 
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4 Definities 

Deze definities zijn opgesteld voor surveillance en niet voor diagnostische doeleinden. De 

definities hebben niet als doel alle infecties te identificeren, wel om het mogelijk te maken 

een probleem (en de impact van oplossingen) te identificeren. Het is perfect mogelijk dat in 

bepaalde gevallen de clinicus beslist om een BSI te behandelen (al dan niet ziekenhuis-

geassocieerde BSI) die niet beantwoordt aan de definities voor de registratie in de 

surveillance [8]. 

4.1 BLOEDSTROOMINFECTIE 

Enkel laboratorium bevestigde BSI worden geregistreerd in het surveillanceprogramma.  

 

Om geregistreerd te worden in het surveillanceprogramma dient een BSI te beantwoorden 

aan minstens één van de volgende criteria [1,2,5,9-12]:  

ÉÉN positieve hemocultuur voor een erkend pathogeen micro-organisme 

OF 

TWEE positieve hemoculturen* voor hetzelfde micro-organisme behorend tot de normale 

huidflora** (twee verschillende staalafnamen binnen 2 dagen). In pediatrie is 1 afname 

voldoende (1 fles in plaats van koppel) – om te grote volumeafnames te vermijden – maar 

2 hemoculturen blijven noodzakelijk om de diagnose te bevestigen. 

EN 

Minstens één van de volgende symptomen optredend binnen 24 uur van een positieve 

hemocultuur:  

● >12 maanden: koorts (>38°C), rillingen, of hypotensie 

● ≤12 maanden: koorts (>38°C), hypothermie (<36,0°C), apneu, of bradycardie 

(<80/min) 

OF 

Enkel voor neonatale patiënt (leeftijd ≤28 dagen) 

ÉÉN positieve hemocultuur met een coagulase-negatieve stafylokok (> 3 dagen na 

geboorte) 

EN 

Minstens twee van de volgende symptomen:  

● koorts (>38°C) of instabiele temperatuur of hypothermie (<36,5°C) 

● tachycardie (>200/min) of nieuwe of verslechterde bradycardie (<80/min)  

● capillaire vulling tijd >2 sec  

● nieuwe of verslechterde apneu (> 20sec) 

● onverklaarde metabole acidose (base excess <-10 mEq/l) 

● nieuw optredende hyperglycemie (>140 mg/dl) 

● andere sepsis tekens (huidskleur, verhoogde zuurstof behoefte, apathie, instabiele 

algemene toestand)  

EN 

Minstens één van de volgende criteria:  

● C-reactive protein >20 mg/liter 

● neutrofiele ratio immatuur/totaal >0,2 

● leukocytopenie <5/nl 

● trombocytopenie <100/nl 
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* Het aantal positieve hemoculturen komt overeen met het aantal verschillende positieve 

staalafnames. Staalafnames zijn verschillend als (1) ze op verschillende tijdstippen 

afgenomen zijn (minimum 15 minuten en maximum 48 uur tussen 2 stalen), of (2) afkomstig 

zijn van verschillende prikplaatsen (twee verschillende ontsmettingen). Twee positieve 

hemocultuurflessen afgenomen op hetzelfde moment en van dezelfde prikplaats tellen voor 

één enkele positieve hemocultuur.  

** MO behorend tot de normale huidflora: coagulase-negatieve stafylokok (inclusief S. 

epidermidis), Micrococcus spp., Propionibacterium spp., Bacillus spp. (not B. anthracis), 

Streptococcus viridans, diphtheroids (Corynebacterium spp. not C. diphtheria), Aerococcus 

spp., en Rhodococcus spp. 

 

Opmerkingen: 

● Indien één hemocultuur werd afgenomen en deze bevat minstens één erkend pathogeen 

MO EN één huidcontaminant, dan moet de huidcontaminant NIET worden opgenomen in 

het registratie formulier. 

● Indien het antibiogram van twee MO van hetzelfde species en met dezelfde genus voor 

twee of meer antibiotica verschilt, dan moeten de MO als verschillend worden 

beschouwd. 

● Indien een BSI aan beide criteria voldoet (één positieve hemocultuur voor een erkend 

pathogeen MO EN twee positieve hemoculturen voor hetzelfde MO behorend tot de 

normale huidflora) registreer dan deze BSI als een infectie met één positieve 

hemocultuur voor een erkend pathogeen MO en rapporteer deze erkend pathogeen als 

1ste MO en de huidflora pathogeen als 2de MO. 

 

4.2 BLOEDSTROOMINFECTIEDATUM 

De BSI-datum is de datum van de staalafname van de eerste positieve hemocultuur. 

 

4.3 ZIEKENHUIS-GEASSOCIEERDE INFECTIE 

Een zorg-geassocieerde infectie (healthcare-associated infection) is een infectie die ontstaat 

na blootstelling aan de gezondheidszorg, vaak maar niet noodzakelijk als gevolg van deze 

blootstelling. Deze definitie omvat dus ook infecties bij ambulante patiënten (bv. 

dialysepatiënten, patiënt met port-a-cath) en patiënten die thuiszorg krijgen.  

 

Een infectie verworven in het ziekenhuis is een infectie die ontstaat tijdens een verblijf in het 

ziekenhuis en die noch aanwezig, noch incuberend was bij opname in het ziekenhuis. De 

meeste van deze infecties (maar niet allemaal) treden op bij patiënten die minstens 48 uur 

zijn opgenomen.  

 

De BSI surveillance gebruikt het criterium ‘infectie die 2 dagen na ziekenhuisopname of later 

optreedt’ (‘infectiedatum’ – ‘opnamedatum in het ziekenhuis’ ≥ 2 dagen) als proxyindicator 

voor een infectie verworven in het ziekenhuis1 [2,4]. Deze aldus gedefinieerde infectie wordt 

‘ziekenhuis-geassocieerd infectie’ genoemd. Deze operationele surveillance definitie biedt 

het voordeel perfect reproduceerbaar te zijn (maar niet volkomen gevoelig en specifiek).  

                                                
1 Ziekenhuizen die op basis van gegevens uit het elektronische patiëntendossier een selectie kunnen maken 
van patiënten die 48 uur of later na ziekenhuisopname een BSI ontwikkelden, mogen dit gebruiken als 
proxyindicator voor een ziekenhuis-geassocieerde infectie. 



 

 
 

13 
 

 

Voorbeeld: op zondag (9/9) wordt de heer X opgenomen in het ziekenhuis, op dinsdag (11/9) 

ontwikkelt hij een BSI. Deze zal worden beschouwd als ziekenhuis-geassocieerde BSI, 

ongeacht het tijdstip van de opname (11/9-9/9 = 2d). 

 

Een ‘ziekenhuis-geassocieerd BSI’ voldoet aan de definitie van ‘ziekenhuis-geassocieerd 

infectie’ en van BSI (zie hoofdstuk 4.1). Figuur 1 geeft een overzicht van de BSI waarvoor de 

registratie in de BSI surveillance in Belgische ziekenhuizen vereist is.  

 
Figuur 1: BSI waargenomen in het deelnemend ziekenhuis 

 
BSI, bloedstroominfectie 

Nota: 

* De gekleurde vakken zijn vereiste registraties voor de surveillance BSI in Belgische ziekenhuizen 

* Ziekenhuizen die op basis van gegevens uit het elektronische patiëntendossier een selectie kunnen maken van 

patiënten die 48 uur of later na ziekenhuisopname of opname op een dienst een BSI ontwikkelden, mogen dit 

gebruiken als proxyindicator voor een infectie geassocieerd met het ziekenhuis of de dienst. 

 

4.4 CENTRAAL VENEUZE KATHETER 

Een CVC is een intravasculaire katheter die eindigt dicht bij of ter hoogte van het hart of in 

een groot bloedvat en die wordt gebruikt voor infuus, bloedafname of hemodynamische 

monitoring. Volgende bloedvaten worden voor CLABSI rapportage als grote bloedvaten 

beschouwd [2,5]:  

● aorta 

● arteria pulmonalis  

● vena cava superior  

● vena cava inferior 

● vena brachiocephalica 

● vena jugularis interna  

● vena subclavia 

● vena iliaca externa 

● vena iliaca communis 

● vena femoralis 

● bij pasgeborene, vena/arteria umbilicalis 

BSI waargenomen in het 
deelnemend ziekenhuis  

Zorg-geassocieerde BSI Niet-zorg-geassocieerde 
BSI 

Andere BSI (bv. ambulant, 
woonzorgcentrum, transfer, 

thuiszorg) 

Intensieve zorgen-
geassocieerde BSI (≥ 2 

dagen intensieve zorgen)* 

Ziekenhuis-
geassocieerde BSI (≥ 2 

dagen ziekenhuis)* 

BSI geassocieerd met 
andere diensten van het 

ziekenhuis* 
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Opmerkingen: 

● Port-a-caths zijn ook CVC. 

● Noch de insertieplaats, noch het soort katheter is van belang, wel de plaats waar de 

katheter eindigt (één van de bovenstaande bloedvaten of het hart).  

● De volgende katheters zijn geen CVC omdat zij niet worden gebruikt voor infuus of 

bloedafname maar om therapeutische procedures: extracorporale membraan oxygenatie, 

femorale arteriële katheters, intra-aortic balloon pump.  

 

4.5 VERMOEDELIJKE OORSPRONG BLOEDSTROOMINFECTIE 

De oorsprong van de BSI wordt geregistreerd op basis van klinisch vermoeden [3]. Zowel 

primaire (katheter geassocieerde BSI of BSI met onbekende oorsprong) als secundaire 

(secundair aan een infectie op een andere lichaamsplaats) BSI moeten worden 

gerapporteerd (zie Figuur 2) [2].  

 

Indien meerdere vermoedelijke oorsprongen:  

● bij één enkel MO, de meest evidente of meest logische oorsprong kiezen voor het 

geïsoleerde MO, 

● bij meerdere MO, de oorsprong kiezen waarvoor de antibioticabehandeling het meest 

gepast lijkt, 

● uiteindelijk maakt de clinicus de definitieve keuze 

4.5.1 MICROBIOLOGISCH GEDOCUMENTEERDE OORSPRONG 

Microbiologisch gedocumenteerde oorsprong (zie Figuur 2) [3]: 

● ‘ja’ indien hetzelfde MO in de hemocultuur en ter hoogte van de vermoedelijke oorsprong 

wordt aangetroffen;  

● ‘neen’ indien het MO in de hemocultuur niet wordt aangetroffen ter hoogte van de 

vermoedelijke oorsprong;  

● ‘onbekend’ indien er ter hoogte van de vermoedelijke oorsprong geen staal is afgenomen 

of indien het resultaat van het staal onbekend is of indien de oorsprong onbekend is. 

4.5.2 BLOEDSTROOMINFECTIE GEASSOCIEERD MET EEN CENTRAAL VENEUZE 

KATHETER (CLABSI) 

Afhankelijk van de gegevens geregistreerd in de surveillance worden CLABSI gedefinieerd 

en geclassificeerd als (zie Figuur 2): 

● Bevestigde (confirmed) CLABSI: klinisch vermoeden dat de CVC de oorzaak is van de 

BSI en microbiologisch gedocumenteerd (zelfde MO aangetoond in hemocultuur en op 

de CVC),  

● Waarschijnlijke (probable) CLABSI: klinisch vermoeden maar geen microbiologische 

bevestiging, en 

● Mogelijke (possible) CLABSI: BSI niet secundair aan een infectie op een andere 

lichaamsplaats – in de surveillance ‘vermoedelijke oorsprong’ geregistreerd als 

'onbekend' - maar CVC aanwezig op het ogenblik van de BSI of in de twee dagen 

voorafgaand aan de BSI. 

 

Opmerkingen: 

● Er is geen minimumtijd nodig voor de aanwezigheid van de CVC om ervan uit te gaan 

dat de BSI verband houdt met de CVC. 
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● Een ‘bevestigde’ CLABSI wordt ook een CVC-gerelateerde BSI (CRBSI – catheter 

related bloodstream infection) genoemd. Een CRBSI beantwoordt aan een positieve 

hemocultuur en een positieve CVC cultuur met hetzelfde MO met één van de volgende 

criteria [1,2,8]: 

o kwantitatieve CVC-cultuur ≥103 colony-formed units (CFU)/ml of semi-

kwantitatieve CVC-cultuur >15 CFU, of  

o kwantitatieve hemocultuur ratio ‘CVC-bloedstaal/perifeer bloedstaal > 5’ 

o tijdsverschil in positief worden van hemoculturen: cultuur van CVC-bloedstaal is 

positief 2 uur of meer vóór de perifere hemocultuur (bloedstalen werden op 

hetzelfde tijdstip afgenomen), of 

o positieve cultuur van etter van de CVC-insteekplaats met hetzelfde MO als 

hemocultuur. 

 
Figuur 2: Vermoedelijke en gedocumenteerde oorsprong 

 

CLABSI, central line associated bloodstream infection (BSI geassocieerd met een CVC); CVC, centraal veneuze 
katheter; BSI, bloedstroominfectie; HC, hemocultuur  

4.5.3 INVASIEF HULPMIDDEL 

Aan- of afwezigheid van een invasieve hulpmiddel moet eveneens worden gespecifieerd in 

het geval van een infectie geassocieerd aan [2]: 

● een pleuro-pulmonaire infectie: geef aan of de patiënt geïntubeerd of getracheotomiseerd 

werd in de 2 dagen voorafgaande de infectie (zelfs indien enkel intermitterend), 

● een urinaire infectie: geef aan of de patiënt een urinaire sonde heeft of gesondeerd werd 

in de 2 dagen voorafgaande de infectie (zelfs indien enkel intermitterend). 

 

Neen Ja 

Vermoedelijke 
oorsprong 

CVC  Andere/onbekend 
 
 

BSI secundair aan 
andere infectie - 

gedocumenteerd 

Positieve HC 

 

Zelfde micro-organisme in HC 
en vermoedelijke oorsprong? 

 

Secundair aan andere infectie 

 

Zelfde micro-organisme in 
HC en CVC-cultuur? 

BSI, oorsprong 
CVC waarschijnlijk 

(waarschijnlijke 

CLABSI) 

CVC aanwezig in 2 
dagen voorafgaand 

aan de BSI?  
septicémie 

BSI, oorsprong 

CVC bevestigd 

(bevestigde 

CLABSI) 

BSI, oorsprong 

CVC mogelijk 

(mogelijke 

CLABSI) 

Ja Ja 
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4.6 BLOEDSTROOMINFECTIE GEASSOCIEERD MET MUCOSITIS (MUCOSAL 

BARRIER INJURY LABORATORY-CONFIRMED BLOODSTREAM INFECTION – 

MBI-LCBI)  

Een BSI wordt geassocieerd met een mucositis of een letsel van het gastro-intestinale 

epitheel indien er geen aanwijzing bestaat voor een andere oorsprong EN beantwoordt aan 

één van de volgende criteria [5]: 

1. Minstens één positieve hemocultuur met een van de volgende intestinale MO (en geen 

andere MO); Bacteroides spp., Candida spp., Clostridium spp., Enterococcus spp., 

Fusobacterium spp, Peptostreptococcus spp., Prevotella spp., Veillonella spp., en de 

enterobacteriaceae (inclusief Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia spp., 

Klebsiella spp., Proteus spp., Providencia spp., Salmonella spp., Serratia spp., Shigella 

spp., Yersina spp.); 

OF 

2. Minstens twee hemoculturen met enkel Streptococcus viridans en geen andere MO; 

EN 

3. Voldoen aan één van de volgende sub-criteria: 

3.1. Allogene beenmergtransplantatie in het voorbije jaar met één van de volgende 2 

gedocumenteerde criteria tijdens dezelfde hospitalisatieperiode als die van de BSI: 

● gastro-intestinale graft-versus-host reactie (GI-GVH) graad III of IV  

● ≥1 liter diarree in 24 uur (of ≥20 ml/kg in 24 uur voor patiënten jonger dan 18 

jaar) begonnen of opgetreden gedurende de 7 dagen vóór de staalafname datum 

van de positieve hemocultuur 

3.2. Neutropenie, gedefinieerd als minstens 2 dagen met een absolute waarde voor 

neutrofielen of totaal aantal witte bloedcellen <500/mm3 gedurende een periode van 

7 dagen. Deze 7 dagen-periode omvat de dag van de staalafname van de positieve 

hemocultuur (dag 0) en de 3 dagen vóór en na deze staalafname datum.  

 
Voorbeelden: 

  Dag -4 Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 

Patiënt 
A 

Witte 
bloedcellen 

300 _ _ 320 400 + 1 HC 
met Candida 
spp. 

_ 550 600 

Patiënt 
B 

neutrofielen _ _ 120 110 - + 2 HC met 
S. viridans en 
T°>38°C 

110 300 320 

Patiënt 
C 

Witte 
bloedcellen 

300 _ _ _ 600 + 1 HC 
met Candida 
spp. 

230 _ 400 

HC, hemocultuur; ‘-‘ = niet getest 

Patiënt A beantwoordt aan MBI-LCBI criterium 1, sub-criterium 2: hemocultuur met 

intestinaal MO (Candida spp.) EN neutropenie op twee verschillende 2 dagen, hier op dag -1 

en 0 (gedurende de 7 dagen-periode bepaald door de dag van de staalafname met dag van 

staalafname=dag 0). 

 

Patiënt B beantwoordt aan MBI-LCBI criterium 2, sub-criterium 2: minstens 2 positieve 

hemoculturen met S. viridans (in dit geval 2 positieve hemoculturen) EN neutropenie 

gedurende minstens 2 dagen in de gedefinieerde 7 dagen-periode, hier 5 dagen (dag -2, -1, 

1, 2, 3).  
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Patiënt C beantwoordt aan MBI-LCBI criterium 1, sub-criterium 2: intestinaal MO (Candida 

spp.) EN neutropenie gedurende 2 dagen in de gedefinieerde 7 dagen-periode, hier dag 1 en 

3. 

 

Opmerkingen: 

● Indien de ziekenhuis-geassocieerde BSI zowel aan de criteria van CLABSI als MBI-LCBI 

voldoet dan wordt deze bloedstroominfectie als MBI-LCBI geregistreerd. 

● Indien een MBI-LCBI aan beide criteria voldoet (minstens één positieve hemocultuur met 

een intestinale MO EN minstens twee hemoculturen met enkel Streptococcus viridans) 

registreer dan deze MBI-LCBI als een infectie met minstens één positieve hemocultuur 

met een intestinale MO en rapporteer deze pathogeen als 1ste MO en de Streptococcus 

viridans als 2de MO. 

 

4.7 BLOEDSTROOMINFECTIE EPISODE 

Definitie van een ‘nieuwe BSI episode’ bij dezelfde patiënt [5]: 

● Alle gevallen van BSI die niet meer dan 14 dagen van elkaar gescheiden zijn, worden 

beschouwd als behorend tot dezelfde episode als ze door hetzelfde MO worden 

veroorzaakt  

● Als een ander MO wordt geïsoleerd één of meer dagen nadat het eerste positieve staal is 

genomen, dan spreekt men van een tweede episode. In dat geval bepaalt het klinische 

vermoeden over de oorsprong van elke BSI episode. 

Indien meerdere BSI episodes bij eenzelfde patiënt, dient elke nieuwe episode te worden 

geregistreerd. 

 

4.8 POLY-MICROBIËLE BLOEDSTROOMINFECTIE EN PSEUDO-BACTERIEMIE 

Een poly-microbiële BSI is een BSI waarvoor op dezelfde dag verschillende MO (in één of 

meerdere bloedstalen) zijn aangetroffen.  

 

Een pseudo-bacteriemie is een geval waarbij de positieve hemocultuur niet overeenstemt 

met een reële BSI en is het gevolg van een besmetting van het materiaal om stalen te 

nemen of te kweken, of van de aangewende antiseptische middelen of analyse apparatuur, 

of van een manipulatiefout. Pseudo-bacteriemieën worden niet geregistreerd. 
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5 Micro-organisme en antibioticaresistentie2  

Voor een aantal specifiek geselecteerde MO wordt de gevoeligheid aan een aantal specifiek 

geselecteerde antimicrobiële resistentie markers nagegaan. De selectie van de markers is 

afhankelijk van het MO (zie tabel 1). De geselecteerde MO en bijhorende markers zijn 

dezelfde als die in het protocol van de ECDC prevalentie-enquêtes en surveillance van 

zorginfecties op intensieve zorgen [1,2]. Voor elke antimicrobiële resistentie marker wordt 

voor het betreffende MO de gevoeligheid gerapporteerd als S= gevoelig (sensitive), 

I=intermediair, R=resistent of U= onbekend (unknown). 

 
Tabel 1: MO en antimicrobiële resistentie markers 

  AB1 AB2 AB3 AB4 

Staphylococcus aureus  OXA GLY     

Enterococcus spp. AMP GLY     

Enterobacteriaceae (E.coli, Klebsiella spp., 

Proteus spp., Serratia spp., Enterobacter 

spp., Citrobacter spp., Morganella spp., 

enz.) 

AMC C3G CAR  

Pseudomonas aeruginosa PIP CAZ CAR COL 

Acinetobacter spp. CAR COL    

AB, antibioticum; AMC, amoxicilline/clavulaanzuur; AMP, aminopenicillines (ampicilline, amoxicilline); C3G, 3de 

generatie cephalosporine (cefotaxime, ceftriaxone, ceftazidime); CAR, carbapenems (imipenem, meropenem); 

CAZ, ceftazidime; COL, colistin; GLY, glycopeptides (vancomycin, teicoplanin); OXA: oxacilline (OXA-S: MSSA, 

OXA-R: MRSA); PIP, piperacillin met of zonder enzyminhibitor. 

Opmerking: 

● Gekleurde velden: vereiste gegevens - de andere velden bevatten optionele gegevens 

 

 
 

                                                
2 Op de werkgroep vergadering van 19 november 2018 werd beslist om antibioticaresistentie 
gegevens als onderdeel van de BSI surveillance niet meer te verzamelen. Momenteel wordt aan 
een update van de specifieke antibioticaresistentie surveillances in Belgische ziekenhuizen 
gewerkt, inclusief de migratie van registratie van deze surveillances naar Healthdata. Van zodra 
deze update en migratie naar Healthdata is gebeurt, zullen antibioticaresistentie gegevens in de 
BSI surveillance niet meer gevraagd worden. 
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6 Deelname en gegevensverzameling 

6.1 DEELNAME VAN DE ZIEKENHUIZEN AAN DE BSI SURVEILLANCE 

Deelname aan de surveillance omvat: 

● Wettelijk verplichte deelname voor alle acute ziekenhuizen (chronische zorginstellingen 

indien >150 bedden) gedurende minimaal 1 kwartaal per jaar (januari-maart en/of april-

juni en/of juli-september en/of oktober-december). 

● Registratie van bepaalde gegevens op ziekenhuisniveau (zie formulier H, hospital) 

● Registratie van bepaalde gegevens voor elke BSI die aan het inclusiecriterium voldoet en 

waarvoor de infectiedatum in het geselecteerde kwartaal valt (zie formulier C, case). De 

gegevens worden ingevuld voor elke laboratorium bevestigde ziekenhuis-geassocieerde 

BSI (BSI die 2 dagen (of 48 uur) na ziekenhuisopname of later optreedt; ‘infectiedatum’ – 

‘opnamedatum in het ziekenhuis’ ≥ 2 dagen) waarvan de infectiedatum tijdens het 

geselecteerde rapportage-kwartaal viel. Andere BSI episodes (bv. optredend in dag-

hospitalisatie) worden optioneel geregistreerd. Er zijn meerdere BSI episodes bij 

eenzelfde patiënt mogelijk. Er wordt een nieuwe episode gerapporteerd: 

o bij isolatie van een ander MO dan bij de eerste periode, één of meerdere dagen 

na de isolatie van het 1ste MO, of 

o bij isolatie van hetzelfde MO als bij de eerste periode, minstens 14 dagen na de 

eerste vaststelling van dit MO. 

● Registratie van overeenstemmende noemer gegevens.  

 

6.2 BSI INCLUSIECRITERIUM 

Registratie is vereist voor alle laboratorium bevestigde BSI episodes die 2 dagen (of 48 

uur) of later na de opname in de klassieke hospitalisatie in het verklarende ziekenhuis 

optreden.  

 

Andere episodes (bijvoorbeeld BSI optredend in dag-hospitalisatie of na ambulante 

verzorging) worden optioneel geregistreerd en hiervoor worden geen overeenstemmende 

noemers geregistreerd. 
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7 Noemer gegevens 

Noemergegevens zijn hetzelfde voor alle door NSIH gecoördineerde surveillances en 

worden in een aparte module beschreven (zie: 

https://www.healthdata.be/dcd/Protocol_Noemermodule%20en%20gemeenschappelijk%20g

ebruikte%20referentielijsten%20en%20variabelen.pdf).   

 

Samengevat: 

Voor de registratie van noemergegevens gebruiken we zoveel mogelijk dezelfde definities 

als in de minimale ziekenhuisgegevens (MZG) registratie 

(https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/richtlijne

n_domein_3_administratieve_gegevens_a_2017.pdf en 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/richtlijne

n_domein_1_structuurgegevens_s_2017.pdf). Twee opmerkingen hierover: 

● In MZG is hospitalisatie gebaseerd op ontslagen en niet op opnames, dit verandert dus in 

de NSIH registratie van noemergegevens.  

● MZG is gebaseerd op registratie per semester. Noemergegevens worden voor de NSIH 

surveillances geregistreerd per maand. De aantallen zoals opgegeven in MZG moeten 

dus uitgesplitst worden per maand waarop ze betrekking hebben. 

 
Noemergegevens bevatten het aantal hospitalisaties (of ontslag), ligdagen (of 

hospitalisatiedagen), bedden en CVC-dagen voor het hele ziekenhuis (dit wil zeggen voor 

alle hospitalisatiediensten inclusief psychiatrie, geriatrie en specialisatie-diensten) en het 

aantal hospitalisaties en ligdagen per verschillende ziekenhuisdienst. Voor deze laatste is 

vooral de dienst IZ van belang. Noemergegevens voor de dienst IZ bevatten als optionele 

velden eveneens het aantal CVC-dagen, intubatiedagen, ligdagen en hospitalisaties van 

patiënten die meer dan 2 dagen op IZ verbleven. Dag-hospitalisaties worden niet 

opgenomen in de noemergegevens. 

 
LET OP: 
Noemergegevens moeten dezelfde patiënten omvatten als deze waarop de teller-gegevens 

zijn gebaseerd (dit wil zeggen als de gegevens gerapporteerd door de verschillende NSIH 

gecoördineerde surveillances). Dit is belangrijk wanneer men te maken heeft met een fusie-

ziekenhuis met meerdere ziekenhuissites (eenzelfde RIZIV-nummer heeft dus meerdere 

ziekenhuissites/ campusnummers). In dit geval geldt het volgende: 

● Wanneer rapportage op fusieniveau gebeurt dan worden transfers tussen de 

verschillende ziekenhuissites die deel uitmaken van de fusie niet als nieuwe 

ziekenhuisopnames beschouwd. 

● Het ziekenhuis kiest en beslist om surveillance- en noemergegevens te registreren op 

fusie- of op site-niveau. Indien men kiest om op fusieniveau te rapporteren moeten wel 

alle sites in deze rapportage omvat zijn (bijvoorbeeld een ziekenhuis dat 3 acute 

ziekenhuissites heeft en beslist om op fusieniveau te rapporteren moet deze 3 sites in 

deze rapportage includeren en kan dus bijvoorbeeld niet besluiten om gegevens van 

enkel 2 van deze 3 sites te registreren). 

 

 

 

 

https://www.healthdata.be/dcd/Protocol_Noemermodule%20en%20gemeenschappelijk%20gebruikte%20referentielijsten%20en%20variabelen.pdf
https://www.healthdata.be/dcd/Protocol_Noemermodule%20en%20gemeenschappelijk%20gebruikte%20referentielijsten%20en%20variabelen.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/richtlijnen_domein_3_administratieve_gegevens_a_2017.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/richtlijnen_domein_3_administratieve_gegevens_a_2017.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/richtlijnen_domein_1_structuurgegevens_s_2017.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/richtlijnen_domein_1_structuurgegevens_s_2017.pdf
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Belangrijk:  

Het rapportageniveau van de surveillance teller-gegevens moet overeenkomen met het 

rapportageniveau van de noemergegevens. Dit impliceert dat voor alle surveillances en voor 

de noemers hetzelfde rapportageniveau (rapportage op fusie- of op site-niveau) moet 

aangehouden worden. Tellers (surveillance gegevens) en noemers dienen betrekking te 

hebben op dezelfde diensten en dezelfde ziekenhuissites om incidentie te kunnen 

berekenen. Dit geldt voor alle NSIH surveillances die deze noemergegevens gebruiken 

(MRSA, BSI-surveillance, CDIF, IZ-surveillance…).
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8 Formulier H (H=hospital): 

Ziekenhuisgegevens voor de 

surveillanceperiode 

RIZIV- en campus-nummer 
ziekenhuis*  

 
___________ 

Periode* 
O Januari – maart ____ (jaar) 
O April – juni ____ (jaar) 
O Juli – september ____ (jaar) 
O Oktober – december ____ (jaar) 

Totaal aantal hemoculturen onderzocht bij 
gehospitaliseerde patiënten gedurende het rapportage 
kwartaal* 

 

* Verplicht veld 

 

Toelichtingen 

RIZIV- en campus-nummer ziekenhuis: Campus-nummer is relevant indien voor een fusie-

ziekenhuis bestaande uit meerdere sites gekozen wordt voor een rapportage per 

site/campus.   
 

Totaal aantal hemoculturen onderzocht bij gehospitaliseerde patiënten gedurende het 

rapportage kwartaal: Aantal tests gefactureerd aan het RIZIV gedurende de rapportage 

periode. Code 549021 ‘Hemocultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen – 

gehospitaliseerd’. Bij afname bij volwassenen telt een koppel (aerobe + anaerobe fles) als 

één hemocultuur. Indien onbekend = 9999. 
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9 Formulier C (C=case): Gegevens voor elke 
ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfectie 

Patiënt  

Rijksregisternummer van de patiënt* __  __ . __  __ . __  __ - __  __  __ . __  __ 

Intern patiënt IDŦ  

Geboortedatum* __  __ / __  __ / __  __ 

Geslacht* O Vrouw                        O  Man                     O Onbekend 

Naam/ Voornaam/ Woonplaats/ Overleden?Ŧ 
 

Verblijf  

Unieke hospitalisatiecodeŦ  

Opnamedatum ziekenhuis* __  __ / __  __ / __  __ 

Opnamedatum in dienst waar BSI ontstond 
Indien verschillend van opnamedatum ziekenhuis __  __ / __  __ / __  __ 

ID van dienst waar BSI ontstond*  

Specialiteit van dienst waar BSI ontstond*  

Ontslagdatum uit het ziekenhuis of datum van einde 
follow-up 

__  __ / __  __ / __  __ 

Infectie  

Infectiedatum* __  __ / __  __ / __  __ 

Definitie bloedstroominfectie*  
O Minstens 1 positieve hemocultuur voor een erkend pathogeen micro-organisme 
O Minstens twee verschillende positieve hemoculturen voor hetzelfde micro-organisme behorend tot de 

normale huidflora (2 verschillende staalafnamen binnen de 2 dagen) EN klinische symptomen 
O Enkel voor neonatale patiënt (leeftijd ≤ 28 dagen): 1 positieve hemocultuur met een coagulase-

negatieve stafylokok EN klinische symptomen EN laboratoriumcriteria 
O Onbekend 

Vermoedelijke oorsprong bloedstroominfectie* 
O CVC 
O Niet-chirurgische invasieve 

procedure 
O Gastro-intestinaal/ 

abdominaal 
 

O Huid/weke weefsels 

O Perifere katheter 
O Urinewegen 

 
O Mucositis (Mucosal Barrier 

Injury) 
O Andere, specifieer: 

…………. 

O Andere katheter en verwanten 
O Pleuro-pulmonair 

 
O Operatiewonde (diepe infectie, 

orgaan of anatomische ruimte) 
O Onbekend 

Indien oorsprong CVC, MBI of onbekend; CVC aanwezig in de 
2 dagen voorafgaande de infectie?* 

O Ja O Neen O Onbekend 

Indien oorsprong CVC of 
CVC aanwezig; 

Datum plaatsing CVC __  __ / __  __ / __  __ 

Type CVC O Vena jugularis  
O Vena subclavia  
O Vena femoralis  
O Hemodialyse katheter 
O Port-a-cath 
O PICC 
O Andere, specifieer: ………………… 
O Onbekend 

Indien vermoedelijke oorsprong urinewegen, patiënt met sonde 
of gesondeerd in de 2 dagen voorafgaande de infectie?* 

O Ja 
O Neen 
O Onbekend 
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Indien vermoedelijke oorsprong pleuro-pulmonair, geïntubeerde 
of getracheotomiseerde patiënt in de 2 dagen voorafgaande de 
infectie?* 

O Ja 
O Neen 
O Onbekend 

Indien vermoedelijke oorsprong niet-chirurgische invasieve 
procedure, specifieer 

O Prostaatbioptie 
O Dubble-J-stent 
O Cytoscopie 
O Hartkatheterisatie 
O Bronchoscopie 
O Retrograde cholangiografie 
O Andere, specifieer: ………………… 

Indien ANDERE bloedstroominfectie-episodes dan de episodes die 2 dagen of meer na de klassieke 
ziekenhuisopname optreden: 
O Zorggeralateerde bloedstroominfectie (ambulante of opname) verworven in deelnemend ziekenhuis 
O Zorggeralateerde bloedstroominfectie verworven in een ander ziekenhuis of chronische zorginstelling 
O Bloedstroominfectie verworven in de gemeenschap 
O Andere, specifieer: ………………………………………. 

Oorsprong met microbiologische documentatie* O Ja O Neen O Onbekend 

Status einde follow-up 
  
  

O Overleden 
O Nog opgenomen in het ziekenhuis 
O Ontslagen uit het ziekenhuis 
O Onbekend 

Laboratorium  

Micro-organismen 

MO1: MO2: MO3: 

Antimicrobieel resistentie 

 MO Name AB1 SIRU1 AB2 SIRU2 AB3 SIRU3 AB4 SIRU4 

Staphylococcus 
aureus  

 OXA  GLY 
• Van 
• Tei 

     

Enterococcus spp.  AMP 

• Amp 

• Amo 

 GLY 
• Van 
• Tei 

     

Enterobacteriaceae 
(E.coli, Klebsiella spp., 
Proteus spp., Serratia 
spp., Enterobacter 
spp., Citrobacter spp., 
enz.) 

 AMC  C3G 
• Cef 
• Cri 
• Caz  

 CAR 
• Imi 
• Mer 

   

Pseudomonas 
aeruginosa 

 PIP  Caz  CAR 
• Imi 
• Mer 

 COL  

Acinetobacter spp.  CAR 
• Imi 
• Mer 

 COL      

AB, antibioticum; AMC, amoxicillin/clavulaanzuur; AMP, aminopenicillins (Amp: ampicillin, Amo: amoxicillin); C3G, 3de 
generatie cephalosporine (Cef: cefotaxim, Cri: ceftriaxon, Caz: ceftazidim); CAR, carbapenems (Imi: imipenem, Mer: 
meropenem); Caz, ceftazidim; COL, colistin; GLY, glycopeptides (Van: vancomycin, Tei: teicoplanin); OXA: oxacillin 
(OXA-S: MSSA, OXA-R: MRSA); PIP, piperacillin met of zonder enzyminhibitor; SIRU, S=sensitive (gevoelig), 
I:=intermediair, R:=resistent, U=unknown (onbekend)  
Opmerkingen: 
* en gekleurde velden: verplicht veld  
Ŧ enkel indien relevant voor intern gebruik 
Formaat datums: dd/mm/jjjj 
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Toelichtingen 

9.1 PATIËNT 

Rijksregisternummer van de patiënt: Uniek identificatienummer: nn.nn.nn-nnn.nn. Men 

vindt dit nummer onder andere op de achterkant van de identiteitskaart. Het nummer begint 

met geboortejaar (jj), maand (mm) en dag (dd). Deze informatie wordt niet getransfereerd 

naar Sciensano.  

Indien de patiënt geen rijksregister heeft of indien dit nummer niet gekend is, wordt een 

automatisch identificatienummer gegenereerd op basis van ‘naam’, ‘voornaam’, 

‘geboortedatum’ en ‘geslacht’. In dit geval zijn deze vier velden wel verplicht in te vullen. 
 

Intern patiënt ID: Unieke identificatiecode (nummer en/of tekst) door het ziekenhuis aan de 

patiënt gegeven. Vul dit veld enkel in indien relevant voor intern gebruik. 
 

Geboortedatum: De geboortedatum wordt automatisch geëxtraheerd uit het 

rijksregisternummer en dus wordt dit veld automatisch ingevuld bij het invullen van het 

rijksregisternummer. 
 

Naam/ Voornaam/ Woonplaats/ Overleden?: Deze velden worden automatisch ingevuld in 

het geval van geautomatiseerde koppeling met het nationale register. Indien dit niet 

automatisch gebeurt, vul deze velden enkel in indien relevant voor intern gebruik. Deze 

informatie wordt niet getransfereerd naar Sciensano. 

9.2 VERBLIJF 

Unieke hospitalisatiecode: Unieke identificatiecode (nummer en/of tekst) door het 

ziekenhuis aan de hospitalisatie van de patiënt gegeven. Vul dit veld enkel in indien relevant 

voor intern gebruik. 
 

ID van dienst waar bloedstroominfectie ontstond: Intern door het ziekenhuis gebruikte 

identificatiecode (tekst en/of nummer). Om identificatie in de BSI gegevensregistratie uniek 

te maken begint deze identificatiecode steeds met het ziekenhuis erkenningsnummer.  
 

Specialiteit van dienst waar bloedstroominfectie ontstond: Drop-down lijst. SNOMED 

classificatie (zie Annex 1).  
 

Ontslagdatum uit het ziekenhuis of datum van einde follow-up: datum waarop de patiënt 

het ziekenhuis verlaat (levend of overleden). Als de patiënt 30 dagen na afloop van het 

surveillance kwartaal nog in het ziekenhuis verblijft, dan eindigt de follow-up op deze datum. 

9.3 INFECTIE 

Infectiedatum: De infectiedatum is de datum van de staalafname van de eerste positieve 

hemocultuur. 
 

Definitie BSI - Minstens 1 positieve hemocultuur voor een erkend pathogeen micro-

organisme (MO): Indien één hemocultuur werd afgenomen en deze bevat minstens één 

erkend pathogeen MO EN één huidcontaminant, dan moet de huidcontaminant NIET worden 

opgenomen in het registratieformulier. 
 

Definitie BSI - Minstens twee verschillende positieve hemoculturen voor hetzelfde MO 

behorend tot de normale huidflora (2 verschillende staalafnamen binnen de 2 dagen) 

EN klinische symptomen: 

● Hetzelfde MO: Indien het antibiogram van twee MO van hetzelfde species en met 

dezelfde genus voor twee of meer antibiotica verschilt, dan moeten de MO als 

verschillend worden beschouwd. 
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● MO behorend tot de normale huidflora: coagulase-negatieve stafylokok (inclusief S. 

epidermidis), Micrococcus spp., Propionibacterium spp., Bacillus spp. (not B. anthracis), 

Streptococcus viridans, diphtheroids (Corynebacterium spp. not C. diphtheria), 

Aerococcus spp., and Rhodococcus spp. 

● Staalafnames zijn verschillend als (1) ze op verschillende tijdstippen afgenomen zijn 

(minimum 15 minuten en maximum 48 uur tussen 2 stalen), of (2) afkomstig zijn van 

verschillende prikplaatsen (twee verschillende ontsmettingen). Twee positieve 

hemocultuurflessen afgenomen op hetzelfde moment en van dezelfde prikplaats tellen 

voor één enkele positieve hemocultuur. 

● Klinische symptomen: Minstens één van de volgende symptomen optredend binnen 24 

uur van een positieve hemocultuur:  

o >12 maanden: koorts (>38°C), rillingen, of hypotensie 

o ≤12 maanden: koorts (>38°C), hypothermie (<36,5°C), apneu, of bradycardie 

(<80/min) 
 

Definitie BSI - Enkel voor neonatale patiënt (leeftijd ≤ 28 dagen):  

● Klinische symptomen: Minstens twee van de volgende symptomen: koorts (>38°C) of 

instabiele temperatuur of hypothermie (<36,5°C); tachycardie (>200/min) of nieuwe of 

verslechterde bradycardie (<80/min); capillaire vulling tijd >2 sec; nieuwe of 

verslechterde apneu (> 20sec); onverklaarde metabole acidose (base excess <-10 

mEq/l); nieuw optredende hyperglycemie (>140 mg/dl); andere sepsis tekens (huidskleur, 

verhoogde zuurstof behoefte, apathie, instabiele algemene toestand). 

● Laboratoriumcriteria: Minstens één van de volgende criteria: C-reactive protein >20 

mg/liter; neutrofiele ratio immatuur/totaal >0,2; leukocytopenie <5/nl; trombocytopenie 

<100/nl. 
 

Vermoedelijke oorsprong bloedstroominfectie: Eén enkele keuze mogelijk. Indien 

meerdere vermoedelijke oorsprongen: bij één enkel MO, de meest evidente of meest 

logische oorsprong kiezen voor het geïsoleerde MO, bij meerdere MO, de oorsprong kiezen 

waarvoor de antibioticabehandeling het meest gepast lijkt. Uiteindelijk maakt de clinicus de 

definitieve keuze.  
 

CVC (centraal veneuze katheter): Een intravasculaire katheter die eindigt dicht bij of ter 

hoogte van het hart of in een groot bloedvat (aorta, arteria pulmonalis, vena cava superior, 

vena cava inferior, vena brachiocephalica, vena jugularis interna, vena subclavia, vena iliaca 

externa, vena iliaca communis, vena femoralis, bij pasgeborene; vena/arteria umbilicalis) en 

die wordt gebruikt voor infuus, bloedafname of hemodynamische monitoring. Port-a-caths 

zijn ook CVCs. Noch de insertieplaats, noch het soort katheter is van belang, wel de plaats 

waar de katheter eindigt (één van de bovenstaande bloedvaten of het hart). De volgende 

katheters zijn geen CVC omdat zij niet worden gebruikt voor infuus of bloedafname maar om 

therapeutische redenen (procedures): extracorporale membraan oxygenatie, femorale 

arteriële katheters, intra-aortic balloon pump. 
 

Andere katheter en verwanten: arteriële katheter, katheter voor peritoneale dialyse, 

stimulators, pompen en andere permanente toegangswegen. 
 

Mucositis: Een BSI wordt geassocieerd met een mucositis of een letsel van het gastro-

intestinale epitheel indien er geen aanwijzing bestaat voor een andere oorsprong EN 

beantwoordt aan één van de volgende criteria: 

1. Minstens één positieve hemocultuur met een van de volgende intestinale MO (en geen 

andere MO); Bacteroides spp., Candida spp., Clostridium spp., Enterococcus spp., 
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Fusobacterium spp, Peptostreptococcus spp., Prevotella spp., Veillonella spp., en de 

enterobacteriaceae (inclusief Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia spp., 

Klebsiella spp., Proteus spp., Providencia spp., Salmonella spp., Serratia spp., Shigella 

spp., Yersina spp.); 

OF 

2. Minstens twee hemoculturen met enkel Streptococcus viridans en geen andere MO; 

EN 

3. Voldoen aan één van de volgende sub-criteria: 

3.1. Allogene beenmergtransplantatie in het voorbije jaar met één van de volgende 2 

gedocumenteerde criteria tijdens dezelfde hospitalisatieperiode als die van de BSI: 

● gastro-intestinale graft-versus-host reactie (GI-GVH) graad III of IV  

● ≥1 liter diarree in 24 uur (of ≥20 ml/kg in 24 uur voor patiënten jonger dan 18 

jaar) begonnen of opgetreden gedurende de 7 dagen vóór de staalafname datum 

van de positieve hemocultuur 

3.2. Neutropenie, gedefinieerd als minstens 2 dagen met een absolute waarde voor 

neutrofielen of totaal aantal witte bloedcellen <500/mm3 gedurende een periode van 

7 dagen. Deze 7 dagen-periode omvat de dag van de staalafname van de positieve 

hemocultuur (dag 0) en de 3 dagen vóór en na deze staalafname datum. 
 

Type CVC - Hemodialyse katheter: Een tijdelijke katheter voor hemodialyse die 

overeenstemt met de definitie van CVC. Een permanente katheter voor hemodialyse (bv. 

AV-fistel) wordt niet als CVC beschouwd. 
 

Patiënt met sonde of gesondeerd in de 2 dagen voorafgaande de infectie: Sondering 

om staalafname is hier niet van toepassing. 
 

Oorsprong met microbiologische documentatie: ‘Ja’ indien hetzelfde MO in de 

hemocultuur en ter hoogte van de vermoedelijke oorsprong wordt aangetroffen; ‘Neen’ indien 

het MO in de hemocultuur niet wordt aangetroffen ter hoogte van de vermoedelijke 

oorsprong; ‘Onbekend’ indien er ter hoogte van de vermoedelijke oorsprong geen staal is 

afgenomen of indien het resultaat van het staal onbekend is of indien de oorsprong 

onbekend is. 

9.4 LABORATORIUM 

Micro-organismen: Maximum 3 MO in 1 BSI. Drop-down lijst. SNOMED classificatie 

gebruikt voor identificatie MO (zie Annex 2). 
 

Antimicrobieel resistentie:  

● Voor resistentie aan glycopeptides zijn resistentie gegevens voor ofwel teicoplanin ofwel 

vancomycin vereist. 

● Voor resistentie aan 3de generatie cephalosporine zijn resistentie gegevens voor ofwel 

cefotaxime, ofwel ceftriaxone, ofwel ceftazidime vereist. 

● Voor resistentie aan carbapenems zijn resistentie gegevens voor ofwel imipenem ofwel 

meropenem vereist. 

● Resistentie aan aminopenicillins omvant resistentie aan ofwel ampicillin ofwel amoxicillin. 

Dit is verschillend van het vorige protocol (januari 2016) waar enkel resistentie aan 

ampicillin werd gevraagd. 
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Annex 

ANNEX 1: SPECIALITEIT VAN DIENST 

 
Referentie: SNOMED CT (Zie link: http://www.snomed.org/snomed-ct)  

Code Engels Nederlands 

20078004 20078004 - Substance abuse treatment center 20078004 - verslavingscentrum 

33022008 33022008 - Hospital-based outpatient department 33022008 - polikliniek in ziekenhuis 

34304006 34304006 - Burn center 34304006 - brandwondencentrum 

35971002 35971002 - Ambulatory care site 35971002 - locatie voor ambulante zorg 

36125001 36125001 - Trauma center 36125001 - traumacentrum 

42665001 42665001 - Nursing home 42665001 - rust- en verzorgingstehuis 

80522000 80522000 - Rehabilitation hospital 80522000 - revalidatie-instelling 

224690008 224690008 - Reception room 224690008 - onthaal 

224701009 224701009 - Kitchen 224701009 - keuken 

225728007 225728007 - Accident and emergency department 225728007 - spoedafdeling 

261904005 261904005 - Laboratory 261904005 - laboratorium 

274516006 274516006 - Day hospital 274516006 - dagziekenhuis 

309901009 309901009 - Anesthetic department 309901009 - afdeling anesthesie 

309902002 309902002 - Clinical oncology department 309902002 - afdeling medische oncologie 

309903007 309903007 - Radiotherapy department 309903007 - afdeling radiotherapie 

309904001 309904001 - Intensive care unit (others or not specified or 
mixed) 

309904001 - intensieve zorgeenheid (andere of niet gespecificeerd 
or gemengd) 

309905000 309905000 - Adult intensive care unit 309905000 - intensieve zorgeenheid voor volwassenen 

309906004 309906004 - Burns unit 309906004 - brandwondeneenheid 

309907008 309907008 - Cardiac intensive care unit 309907008 - hartbewaking 

309909006 309909006 - Neurological intensive care unit 309909006 - intensieve zorgeenheid neurologie 

309910001 309910001 - Pediatric intensive care unit 309910001 - pediatrische intensieve zorgeenheid 

309912009 309912009 - Medical department (others or not specified) 309912009 - afdeling interne geneeskunde (andere of niet 
gespecificeerd) 

309915006 309915006 - Cardiology department 309915006 - afdeling cardiologie 

309918008 309918008 - Respiratory medicine department  309918008 - afdeling pneumologie 

http://www.snomed.org/snomed-ct
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Code Engels Nederlands 

309919000 309919000 - Clinical immunology department 309919000 - afdeling klinische immunologie 

309923008 309923008 - Dermatology department 309923008 - afdeling dermatologie 

309924002 309924002 - Diabetic department 309924002 - afdeling diabetologie 

309925001 309925001 - Endocrinology department 309925001 - afdeling endocrinologie 

309926000 309926000 - Gastroenterology department 309926000 - afdeling gastro-enterologie 

309927009 309927009 - General medical department 309927009 - afdeling algemene interne geneeskunde 

309933000 309933000 - Care of the elderly department 309933000 - afdeling geriatrie 

309934006 309934006 - Infectious diseases department 309934006 - afdeling infectieziekten 

309936008 309936008 - Nephrology department 309936008 - afdeling nefrologie 

309937004 309937004 - Neurology department 309937004 - afdeling neurologie 

309938009 309938009 - Nuclear medicine department 309938009 - afdeling nucleaire geneeskunde 

309939001 309939001 - Palliative care department 309939001 - afdeling palliatieve zorg 

309940004 309940004 - Rehabilitation department 309940004 - afdeling revalidatie 

309941000 309941000 - Rheumatology department 309941000 - afdeling reumatologie 

309942007 309942007 - Obstetrics and gynecology department 309942007 - afdeling gynaecologie en verloskunde 

309943002 309943002 - Gynecology department 309943002 - afdeling gynaecologie 

309944008 309944008 - Obstetrics department 309944008 - afdeling verloskunde 

309945009 309945009 - Pediatric department 309945009 - afdeling pediatrie 

309946005 309946005 - Special care baby unit 309946005 - N* afdeling 

309948006 309948006 - Pediatric oncology department 309948006 - afdeling pediatrische oncologie 

309949003 309949003 - Pain management department 309949003 - afdeling pijnbestrijding 

309954007 309954007 - Hematology department 309954007 - afdeling hematologie 

309958005 309958005 - Psychiatry department 309958005 - afdeling psychiatrie 

309959002 309959002 - Child and adolescent psychiatry department 309959002 - afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie 

309961006 309961006 - Psychogeriatric department 309961006 - afdeling psychogeriatrie 

309964003 309964003 - Radiology department 309964003 - afdeling medische beeldvorming 

309966001 309966001 - Stroke unit 309966001 - eenheid beroertezorg 

309967005 309967005 - Surgical department (others or not specified) 309967005 - afdeling chirurgie (andere of niet gespecificeerd) 

309969008 309969008 - Cardiothoracic surgery department 309969008 - afdeling cardiothoracale chirurgie 

309970009 309970009 - Thoracic surgery department 309970009 - afdeling thoracale chirurgie 
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Code Engels Nederlands 

309971008 309971008 - Cardiac surgery department 309971008 - afdeling hartchirurgie 

309972001 309972001 - Dental surgery department 309972001 - afdeling tandheelkunde 

309974000 309974000 - Oral surgery department 309974000 - afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie 

309978002 309978002 - Ear, nose and throat department 309978002 - afdeling neus-keel-oor 

309980008 309980008 - Gastrointestinal surgery department 309980008 - afdeling gastro-intestinale chirurgie 

309984004 309984004 - General surgical department 309984004 - afdeling algemene chirurgie 

309986002 309986002 - Hepatobiliary surgical department 309986002 - afdeling hepatobiliaire chirurgie 

309987006 309987006 - Neurosurgical department 309987006 - afdeling neurochirurgie 

309988001 309988001 - Ophthalmology department 309988001 - afdeling oftalmologie 

309989009 309989009 - Orthopedic department 309989009 - afdeling orthopedie 

309990000 309990000 - Pancreatic surgery department 309990000 - afdeling pancreaschirurgie 

309991001 309991001 - Pediatric surgical department 309991001 - afdeling pediatrische chirurgie 

309992008 309992008 - Plastic surgery department 309992008 - afdeling plastische chirurgie 

309993003 309993003 - Surgical transplant department 309993003 - afdeling transplantatiechirurgie 

309994009 309994009 - Trauma surgery department 309994009 - afdeling traumachirurgie 

309995005 309995005 - Urology department 309995005 - afdeling urologie 

309996006 309996006 - Vascular surgery department 309996006 - afdeling vaatchirurgie 

309998007 309998007 - Day ward 309998007 - dagafdeling 

310203004 310203004 - Pediatric accident and emergency 
department 

310203004 - pediatrische spoedafdeling 

397784001 397784001 - Other location within hospital premises 397784001 - andere locatie binnen ziekenhuis 

398161000 398161000 - Postoperative anesthesia care unit 398161000 - postoperatieve anesthesiezorgeenheid 

405269005 405269005 - Neonatal intensive care unit 405269005 - neonatale intensieve zorgeenheid 

405606005 405606005 - Labor and delivery unit 405606005 - verloskwartier 

418433008 418433008 - Surgical intensive care unit 418433008 - chirurgische intensieve zorgeenheid 

418518002 418518002 - Dialysis unit 418518002 - dialyse-eenheid 

420223003 420223003 - Pediatric medicine department 420223003 - afdeling pediatrische geneeskunde 

441548002 441548002 - Tropical medicine department 441548002 - afdeling tropische geneeskunde 

441662001 441662001 - Diagnostic imaging department 441662001 - afdeling diagnostische beeldvorming 

441994008 441994008 - Medical intensive care unit 441994008 - intensieve zorgeenheid inwendige geneeskunde 
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Code Engels Nederlands 

443621004 443621004 - Sleep apnea clinic 443621004 - slaapkliniek 

702827003 702827003 - Bone marrow transplant clinic 702827003 - afdeling beenmergtransplantatie 

702828008 702828008 - Breast clinic 702828008 - borstkliniek 

702877000 702877000 - Internal medicine clinic 702877000 - afdeling inwendige geneeskunde 

702878005 702878005 - Land ambulance 702878005 - ambulance 

MIX MIX - Combination of specialties MIX - combinatie van specialiteiten 
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ANNEX 2: MICRO-ORGANISMEN 

 
Referentie: SNOMED CT 

SNOMED Concept Code SNOMED Fully Specified Name 

91288006 Acinetobacter baumannii 

82550008 Acinetobacter calcoaceticus 

77045006 Acinetobacter haemolyticus 

83088009 Acinetobacter lwoffi 

59343002 Anaerobic bacteria (others or not specified) 

2429008 Aspergillus (others or not specified) 

32684000 Aspergillus fumigatus 

89354002 Aspergillus niger 

41146007 Bacterium (others or not specified) 

55247009 Bacteroides fragilis 

113669008 Burkholderia cepacia 

53326005 Candida albicans 

444877006 Candida glabrata 

76995003 Candida krusei 

61302002 Candida parapsilosis 

47885008 Candida tropicalis 

6265002 Citrobacter freundii 

114264004 Citrobacter koseri 

5933001 Clostridium difficile 

445562004 Cronobacter sakazakii 

62592009 Enterobacter aerogenes 

14385002 Enterobacter cloacae 

5381002 Enterobacter gergoviae 

78065002 Enterococcus faecalis 

90272000 Enterococcus faecium 

112283007 Escherichia coli 

106544002 Family Enterobacteriaceae (others or not specified) 

115070006 Family Pseudomonadaceae (others or not specified) 

23496000 Fungus (others or not specified) 

91620006 Genus Achromobacter 

7757008 Genus Acinetobacter (others or not specified) 

40560008 Genus Actinomyces 

88529008 Genus Aeromonas 

33436009 Genus Agrobacterium 

68571003 Genus Alcaligenes 

44762009 Genus Bacillus 

57522007 Genus Bacteroides (others or not specified) 

35408001 Genus Campylobacter 

3265006 Genus Candida (others or not specified) 

16241000 Genus Chlamydia 

75972000 Genus Citrobacter (others or not specified) 

8191000 Genus Clostridium (others or not specified) 
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SNOMED Concept Code SNOMED Fully Specified Name 

77086004 Genus Corynebacterium 

407444007 Genus Cytomegalovirus 

58683007 Genus Enterobacter (others or not specified) 

2785000 Genus Enterococcus (others or not specified) 

243633006 Genus Enterovirus 

18986002 Genus Flavobacterium 

69256005 Genus Gardnerella 

71268004 Genus Haemophilus (others or not specified) 

20523001 Genus Hafnia 

75032006 Genus Klebsiella (others or not specified) 

43690008 Genus Lactobacillus 

7527002 Genus Legionella 

36361003 Genus Moraxella (others or not specified) 

50713005 Genus Morganella 

78981005 Genus Mycoplasma 

59083001 Genus Neisseria (others or not specified) 

59674005 Genus Nocardia 

407359000 Genus Norovirus 

87579009 Genus Pasteurella 

114129000 Genus Prevotella 

34844008 Genus Propionibacterium 

50517009 Genus Proteus (others or not specified) 

112284001 Genus Providencia 

417542000 Genus Rotavirus 

27268008 Genus Salmonella (others or not specified) 

42025004 Genus Serratia (others or not specified) 

77352002 Genus Shigella 

65119002 Genus Staphylococcus (not specified) 

58800005 Genus Streptococcus (others or not specified) 

4668009 Genus Yersinia 

87172008 Gram-negative bacillus (not specified) 

18383003 Gram-negative coccus (others or not specified) 

83514008 Gram-positive bacillus (others or not specified) 

59206002 Gram-positive coccus (others or not specified) 

44470000 Haemophilus influenzae 

51593004 Haemophilus parainfluenzae 

80774000 Helicobacter pylori 

32452004 Hepatitis A virus 

81665004 Hepatitis B virus 

62944002 Hepatitis C virus 

74871001 Human adenovirus 

19965007 Human herpes simplex virus 

19551004 Human herpesvirus 3 

19030005 Human immunodeficiency virus 

407498006 Human parainfluenza viruses 
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SNOMED Concept Code SNOMED Fully Specified Name 

6415009 Human respiratory syncytial virus 

1838001 Human rhinovirus 

407479009 Influenza A virus 

407480007 Influenza B virus 

407482004 Influenza C virus 

40886007 Klebsiella oxytoca 

56415008 Klebsiella pneumoniae 

36094007 Listeria monocytogenes 

24226003 Moraxella catarrhalis 

113858008 Mycobacterium tuberculosis complex 

110379001 Mycobacterium, non-tuberculosis 

17872004 Neisseria meningitidis 

243311003 Non-Enterobacteriaceae (others or not specified) 

115015008 Pantoea agglomerans 

73457008 Proteus mirabilis 

45834001 Proteus vulgaris 

52499004 Pseudomonas aeruginosa 

NA Result not (yet) available or missing 

73525009 Salmonella Enteritidis 

79128009 Salmonella Paratyphi A 

85908006 Salmonella Paratyphi B 

32488009 Salmonella Paratyphi C 

5595000 Salmonella Typhi (not specified) 

50136005 Salmonella Typhimurium 

23787004 Serratia liquefaciens 

33522002 Serratia marcescens 

415360003 Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 

3092008 Staphylococcus aureus 

60875001 Staphylococcus epidermidis 

83452006 Staphylococcus haemolyticus 

116197008 Staphylococcus, coagulase negative (others or not specified) 

113697002 Stenotrophomonas maltophilia 

43492007 Streptococcus agalactiae 

9861002 Streptococcus pneumoniae 

80166006 Streptococcus pyogenes 

89181007 Streptococcus, group C 

75012005 Streptococcus, group G 

49872002 Virus (others or not specified) 

62093005 Yeast 
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CONTACT  

Els Duysburgh • els.duysburgh@sciensano.be  •  T +32 2 642 57 44 

 
 

MEER INFORMATIE  

— 

Op onze webpagina: 
http://www.nsih.be/surv_sep/b
eschrijving_nl.asp of via e-
mail: 
els.duysburgh@sciensano.be 
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