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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9503
Behandeling van infecties met Corynebacterium ulcerans en diphteriae
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers, the
Superior Health Council of Belgium provides guidelines of Corynebacterium ulcerans and
diphteriae infection for physicians.
This report aims at providing specific recommendations on antibiotic prophylaxis,
antitoxins and vaccination.
Versie gevalideerd op het College van
8 mei 20191

I

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

Op 14 april 2018 ontving de Hoge Gezondheidsraad (HGR) van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) een adviesaanvraag over de
behandeling van infecties met Corynebacterium ulcerans en diphteriae in België. Aangezien
het om een vrij brede vraag ging die eerder betrekking had op medische aspecten dan om
volksgezondheid, overlegde de HGR met de aanvrager en diverse partners om de aan de
Raad gestelde vragen te verduidelijken.
Op de websites van diverse Belgische en buitenlandse instellingen is namelijk al veel
informatie over Corynebacterium ulcerans en diphteriae beschikbaar en daarom vonden we
het zinloos opnieuw een volledig wetenschappelijk advies te schrijven en kozen we ervoor
alleen bepaalde ontbrekende elementen over de behandeling van deze infecties te
verduidelijken ten behoeve van de autoriteiten en de eerste lijn. Deze websites, die vaak
geactualiseerd worden, verstrekken heel wat informatie en gegevens die een antwoord geven
op de in de eerste aanvraag geformuleerde vragen. Bepaalde nuttige en complementaire
recente informatiebronnen werden ter informatie in de referenties vermeld.
In antwoord op de oorspronkelijke aanvraag en vooral ter aanvulling van het document van
het AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) dat momenteel wordt herschreven, geeft de Raad
het volgende advies dat gebaseerd is op de klinische ervaring van de gecontacteerde
deskundigen.
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De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen.
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een
nieuwe versie van het advies uitgebracht.
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2
MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden
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die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.
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METHODOLOGIE

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitters van de domeinen infectiologie,
infectiebeheersing tijdens de zorgverlening en vaccinatie de nodige expertises bepaald. Op
basis hiervan werd een ad-hoc werkgroep opgericht met experten in de volgende disciplines:
infectiologie, klinische bacteriologie, epidemiologie en vaccinatie. De experten van de
werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hoc verklaring ingevuld en
de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op het oordeel van de experten die geraadpleegd werden in functie van de
gestelde vragen. Ter informatie worden diverse Belgische en buitenlandse
overzichtsdocumenten over dit onderwerp vermeld in de referenties.
Na goedkeuring door de werkgroep werd het advies ten slotte gevalideerd door het College.
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De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.
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III UITWERKING EN ARGUMENTATIE
Lijst van afkortingen
AViQ
FAVV
FOD VVVL
HGR
Ig
NRC
PCR
VAZG
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Agence pour une Vie de Qualité
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Hoge GezondheidsRaad
Immunoglobulinen
Nationaal Referentie Centrum
Polymerase Chain Reaction
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Belgische context en epidemiologie

De gemelde infecties zijn zeldzame en geïsoleerde gevallen die momenteel niet als een groot
probleem voor de volksgezondheid te beschouwen zijn. De voorbije jaren zijn de
technologieën echter kwalitatief verbeterd en stellen we ook een evolutie vast in het aantal overwegend weinig ernstige - gevallen van C. ulcerans en C. diphteriae.
Voor C. diphteriae gaat het om zeer zeldzame gevallen die vaak geïmporteerd werden,
bijvoorbeeld na een reis van de betrokken persoon of een contact waardoor de ziektekiem
naar onze streken werd overgebracht.
Voor C. ulcerans zijn de gevallen zeldzaam en zijn ze vaak te wijten aan rechtstreeks contact
met gezelschapsdieren (likken van wondjes bv.) bij patiënten met wondjes of andere
huidletsels. Vele dieren zijn namelijk potentieel dragers. Net zoals in Nederland is de
prevalentie bij dieren (hond, kat, varken, aap) onbekend in België omdat het FAVV (Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) niet systematisch monsters neemt (geen
ziekte die aan meldingsplicht onderworpen is). Zo bleek, bij zeer recent onderzochte monsters
in de streek van Luik, een paard met een wonde ter hoogte van het borstbeen drager te zijn
van een 'toxine +' C. diphteriae.
Onlangs werd een geval van waarschijnlijke overdracht van mens op mens gemeld (bejaarde
patiënte en haar verpleegster, asymptomatisch). Na monsternemingen en analyses
bevestigde het NRC (Nationaal Referentie Centrum) dat de bij beide personen geïsoleerde
stammen identiek waren.
Uit praktisch oogpunt kan Corynebacterium in elk laboratorium voor microbiologie op kweek
worden gezet; de opsporing van toxines gebeurt in het referentielaboratorium door PCR
(Polymerase Chain Reaction). De kweek en de identificatie vergen 48 tot 72 uur, de opsporing
van het gen van de toxine, nodig voor de bevestiging, duurt enkele uren.
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Behandeling van klinische gevallen

Wanneer deze zeldzame maar potentieel zeer ernstige pathologie wordt vastgesteld, moet
meteen een infectioloog (internist of kinderarts) worden geraadpleegd.
De behandeling met antibiotica zal in minder dan 48 uur een einde stellen aan het
dragerschap

2.1 De neus-keel-oorvariant (NKO)
2.1.1

Antibiotherapie

Bij klinisch vermoeden van infectie met C. diphteriae of C. ulcerans (duidelijke
symptomatologie en klinisch beeld) en gezien de wachttijd tussen de monsterneming en de
bevestiging (+/- 3 dagen volgens het NRC), is het wenselijk dat meteen antibiotica worden
toegediend.
Nog niet gepubliceerde gegevens van het Belgisch NRC duiden op een hoog
ongevoeligheidspercentage (I/R) voor penicilline (geen Belgische gegevens beschikbaar voor
amoxicilline, maar in Frankrijk zijn de meeste Pen I/R-stammen amoxicilline S), terwijl slechts
weinig stammen resistent zijn voor macroliden (4 tot 7 %).
In eerste instantie zijn dus macroliden aan te bevelen
Uit praktisch oogpunt en om verteringsproblemen door het gebruik van erythromycine (diarree
enz.) te vermijden, kunnen we clarithromycine 2 x 500 mg/d per os of intraveneus aanbevelen,
afhankelijk van de klinische toestand, en dit gedurende 14 dagen. Voor kinderen: 15
mg/kg/dag in twee giften, dus 2 x 7,5 mg/kg/dag.
In de ernstigste gevallen kan tijdelijk bitherapie (met amoxicilline 3 x 1 g; kinderen: 100
mg/kg/dag) worden aanbevolen in afwachting van een antibiogram.
2.1.2

Specifieke immunoglobulinen

Indien in een typisch klinisch geval met membraan a fortiori tekens van toxiciteit/septische
shock worden vastgesteld, moeten meteen specifieke paardenimmunoglobulinen (Ig) (bij
voorkeur intraveneus, intramusculair is een alternatief in gematigde gevallen) worden
toegediend, nog vóór de resultaten van de bacteriologische monsternemingen bekend zijn.
Deze Ig's worden namelijk bij voorkeur toegediend binnen 72 uur na de klinische tekens, terwijl
de bevestiging van een 'toxine +' Corynebacterium ook +/- 72 uur vergt.
In België is nu een beperkte hoeveelheid van die Ig's beschikbaar bij de voor volksgezondheid
bevoegde instanties.
De gebruikte equine Ig's kunnen bovendien mogelijk ernstige anafylactische verschijnselen
veroorzaken (tot 20 % van de gevallen). De Canadese autoriteiten (document Ontario,
vermeld aan het einde van het document) bevelen overigens aan om, op klinische indicatie,
de gevoeligheid van de patiënt voor het serum te testen door 0,1 ml Ig in te spuiten
(verdunning 1:10) en gedurende 30 minuten door observatie te controleren of zich lokale of
chemische reacties voordoen.
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2.2 De cutane vorm
2.2.1

Antibiotherapie

Voor een gerichte behandeling moeten de resultaten van de monsterneming worden
afgewacht. Op klinische indicatie (pyrexie, lokale of algemene ontstekingsverschijnselen,
biologische resultaten enz.) kan empirisch een behandeling met antibiotica worden gestart
tegen de gebruikelijke ziektekiemen. Gewoonlijk gebeurt dit op basis van een antibioticum uit
de groep van de bètalactamantibiotica.
Indien die monsternemingen een 'toxine +' C. ulcerans of C. diphteriae aantonen en dat met
ernstige klinische tekens gepaard gaat, moet indien nodig worden overgeschakeld op de
behandelingen die hierboven worden voorgesteld voor de NKO-vormen.
In geval van chronische wonden zonder systemische klinische tekens die op een 'toxine +' C.
ulcerans duiden, beperken we ons tot een lokale behandeling zonder antibiotherapie.
Indien 'toxine +' C. diphteriae wordt aangetroffen, wordt de behandeling bepaald in functie van
het specifieke geval (advies van een infectioloog noodzakelijk).
Indien 'toxine -' C. ulcerans of C. diphteriae geïsoleerd wordt, zijn geen bijzondere
maatregelen vereist (ook geen antibiotherapie).
2.2.2

Immunoglobulinen

Algemene tekens van toxiciteit zijn zeldzamer na een huidletsel dan na een NKO-aandoening.
De gebruikte equine Ig's kunnen bovendien ernstige anafylactische verschijnselen
veroorzaken (tot 20 % van de gevallen).
In die context worden deze Ig's alleen aan patiënten met cutane vormen toegediend als deze
personen een toxisch beeld vertonen en 'toxine +' C. ulcerans of C. diphteriae werd
geïsoleerd.
3

Definitie van de risicocontacten

De geraadpleegde deskundigen baseren zich op het gedeelte van de adviezen dat hierover
geformuleerd werd door het AViQ (wordt momenteel afgerond). Zij hebben echter wel kennis
genomen van een nieuwe versie (december 2018) van de adviezen van het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid waarin de begrippen 'eerste' en 'tweede ring van contacten'
worden gebruikt.
(VAZG - https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Difterie_2018.pdf)
Deze begrippen worden weinig gehanteerd in de beschikbare literatuur (buurlanden) en de
door de HGR geraadpleegde deskundigen hebben dan ook vragen over hun bestaansreden
voor een pathologie die nog zeer zeldzaam is.
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Antibioticaprofylaxe bij de risicocontacten

Bij alle risicocontacten moeten nasofaryngeale en keeluitstrijkjes genomen worden (2
uitstrijkjes/contact), terwijl cutane opsporing alleen nodig is in geval van wonden bij het
contact.
De antibioticaprofylaxe zal in minder dan 48 uur een einde stellen aan het dragerschap.
4.1 De NKO-vorm
Bij sterke klinische vermoedens en/of als 'toxine +' C. diphteriae of C. ulcerans wordt
vastgesteld bij het indexgeval, wordt een profylaxe ingesteld op basis van:
1) azithromycine (500 mg/d gedurende 3 dagen); voor kinderen: 10 mg/kg/d gedurende
3 dagen. Door de behandelingsduur van 3 dagen kan de tegen de ziektekiem werkzame dosis
snel worden toegediend.
2) clarithromycine (2 x 500 mg/d gedurende 7 dagen); voor kinderen: 15 mg/kg/dag in twee
giften, dus 2 x 7,5 mg/kg/dag gedurende 7 dagen.
Indien de bij de contacten genomen uitstrijkjes weer negatief zijn, wordt de profylaxe
stopgezet.
Als gevreesd wordt dat een van de contacten zich niet aan de antibioticaprofylaxe zal houden,
kan een eenmalige intramusculaire injectie van benzathine-penicilline G (600.000 IU, in één
dosis voor patiënten < 30 kg en 1,2 MIU, in één dosis voor patiënten ≥ 30 kg) worden
overwogen.
4.2 De cutane vorm
In dit geval wordt nooit een profylaxe ingesteld vóór de resultaten van de uitstrijkjes bij het
indexgeval bekend zijn.
- Indien de uitstrijkjes bij het indexgeval positief zijn voor 'toxine +' C. diphteriae, wordt
dezelfde antibioticaprofylaxe ingesteld als bij de NKO-vormen.
- Indien de uitstrijkjes bij het indexgeval positief zijn voor 'toxine +' C. ulcerans, worden geen
profylactische antibiotica toegediend vóór de resultaten van de uitstrijkjes bij de contacten
bekend zijn; er wordt enkel een profylaxe voorgesteld bij personen die al drager zijn van 'toxine
+' C. ulcerans.
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Vaccinatie

Er dient in dit verband te worden opgemerkt dat de vaccinatie immuniseert tegen de
difterietoxine, ongeacht de bacterie die ze geproduceerd heeft, en ze bijgevolg ook werkzaam
is tegen de twee bovengenoemde toxigene species van Corynebacterium.
We nemen aan dat een patiënt of een contact adequaat gevaccineerd is als hij of zij
beantwoordt aan de adviezen in de fiche 'difterievaccinatie' van de HGR (2017: HGR-fiche
8814 Vaccinatie volwassenen difterie).
Indien nodig moet de vaccinatie worden vernieuwd voor patiënten na de acute fase van de
ziekte en onmiddellijk voor de contacten.

IV BIJKOMENDE BRONNEN EN NUTTIGE REFERENTIES
Sciensano (in samenwerking met het Nationaal referentiecentrum/-laboratorium {NRC-NRL})
https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/corynebacterium_diphtheriae/default.aspx
Matra-fiche (samenwerking AViQ en WIV-ISP {Sciensano}) – versie einde 2017 :
https://www.wiv-isp.be/Matra/Fiches/Diphterie.pdf (wordt gewijzigd, dec. 2018)
Site Zorg-en-Gezondheid (VAZG) – versie juni 2018 :
https://www.zorg-engezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijn%20Difterie_2018.pdf
Document HCSP Frankrijk « Conduite à tenir lors de l’apparition d’un cas de diphtérie » maart
2011: https://www.hcsp.fr/explore.cgi/hcspr20110304_conduitediphterie.pdf
Document Guidelines CDC about diphteria : https://www.cdc.gov/diphtheria/index.html
For clinicians : https://www.cdc.gov/diphtheria/clinicians.html
UK:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_da
ta/file/416108/Diphtheria_Guidelines_Final.pdf
Ontario: http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/publications/disease/pdf/2015-05-22-diphtheriaguide-health-care-professionals.pdf
Hacker, Antunes, Mattos-Guaraldi, Burkovski & Tauch. Corynebacterium ulcerans, an
emerging human pathogen. Future Microbiol. 2016 Sep;11:1191-208. doi: 10.2217/fmb-20160085. Epub 2016 Aug 22.
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IV SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?.
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten).
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Dr Yves VAN LAETHEM en
Prof. Patrick DE MOL en het wetenschappelijk secretariaat door de heer Jean-Jacques
DUBOIS et mevrouw Muriel BALTES.
CALLENS Stevens
DE MOL Patrick
FRIPPIAT Frédéric
PIERARD Denis
VAN LAETHEM Yves
WYNDHAM Chloé

Infectiologie, interne geneeskunde
Microbiologie, infectiologie
Interne geneeskunde,
infectieziekten
Microbiologie, klinische biologie
Infectiologie en vaccinologie
Infectiologie, epidemiologie

UZ Gent
ULiège
CHU Liège
UZ Brussel – CNR
CHU Saint-Pierre
Sciensano

De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het
advies.
QUOILIN Sophie

Infectiologie, epidemiologie

Sciensano

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord:
BOREUX Myriam
SCHRIVEL Carole

Infectiologie, epidemiologie
Infectiologie, epidemiologie

AViQ
AViQ

Opmerking: Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald. De Franse versie is het
brondocument.
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen.
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de
adviezen uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag,
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR,
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid.
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be).
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek,
consumentenorganisaties, enz.).
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.
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