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Preventie van risico's op besmetting met Mycobacterium chimaera bij het
gebruik van heater-cooler units tijdens hartchirurgie onder extracorporale
circulatie
In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of
Belgium provides recommendations on preventing the risk of Mycobacterium chimaera
infections when using heater-cooler units during cardiopulmonary bypass for cardiac surgery.
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I

INLEIDING

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft in november 2015 een adviesaanvraag van de minister
van Sociale zaken en Volksgezondheid ontvangen met betrekking tot de problematiek van de
besmetting van patiënten met Mycobacterium chimaera tijdens het plaatsen van een
hartimplantaat. In het advies zouden voor deze problematiek ook toezichtsprotocollen moeten
worden voorgesteld betreffende de opvolging van de patiënten, het toezicht op de omgeving, het
toezicht op de betrokken toestellen/hulpmiddelen, alsook de algemene en generieke
omstandigheden waarin deze toestellen/hulpmiddelen gebruikt mogen worden.
Er is immers een nieuw risico opgedoken van laattijdige bacteriële endocarditis na
"openhartoperaties" tijdens dewelke hartimplantaten zijn geplaatst. De bacterie die hierin een rol
speelt is de M. chimaera. De ontwikkeling van dit type endocarditis zou verband houden met een
besmetting met deze bacterie die zich in het water bevindt van het reservoir van de thermische
generator voor extracorporale circulatie (ECC), die gewoonlijk een heater-cooler unit (HCU)
genoemd wordt.
Naar aanleiding van de communicatie van het Zwitsers agentschap voor therapeutische
producten (Swissmedic) heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG) in augustus 2014 naar alle betrokken diensten een informatieve
brief gezonden om voor dit besmettingsgevaar te waarschuwen.

1

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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Gelijktijdig heeft het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zijn leden op
de hoogte gebracht met een urgent inquiry. De Belgische Commissie voor de Coördinatie van het
Antibioticabeleid (BAPCOC) heeft vervolgens de teams voor ziekenhuishygiëne geïnformeerd via
de regionale platforms.
De problematiek was ook het onderwerp van een risicobeoordeling uitgevoerd in de Europese
Unie in april 2015 en in België (WIV, 2015) door een Risk Assessment Group (RAG).
De minister wenst uiterlijk in juni 2016 het advies en de toezichtsprotocollen van de HGR te
ontvangen omtrent deze problematiek.
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II

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Op basis van een nazicht van de wetenschappelijke literatuur en officiële publicaties is de HGR
de volgende mening toegedaan:
 De HCU's zijn zeer waarschijnlijk verantwoordelijk voor de besmettingen met M. chimaera
tijdens hartchirurgie met ECC (tijdens het plaatsen van hartimplantaten, maar ook tijdens
coronaire chirurgie).
 De frequentie van deze besmettingen valt nog te bepalen. De enige prospectieve studie,
uitgevoerd in Duitsland, rapporteert 5 gevallen van diepe infecties over een
toezichtsperiode van twee jaar.
 De overdracht van M. chimaera van deze HCU's naar de operatieplaats gebeurt
waarschijnlijk via de lucht.
 Minstens een deel van de HCU's zijn besmet geweest op de productieplaats.
 Een ontsmetting van de HCU's is mogelijk via zware en dure procedures waarvan de
modaliteiten op dit ogenblik door de fabrikant zijn vastgelegd.
Afgezien van elke overweging legt de HGR de nadruk op het voorlopige karakter van de
voorgestelde maatregelen, want er komen steeds meer wetenschappelijke gegevens bij en de
officiële berichtgevingen van de fabrikanten van de HCU's veranderen voortdurend.
In het licht van de huidige vraagstelling en in afwachting van definitieve maatregelen met
betrekking tot het gebruik van HCU's bij de plaatsing van een hartimplantaat, stelt de HGR de
volgende preventieve maatregelen voor:
1. Maatregelen voor het toezicht op de problematiek van besmettingen met M.
chimaera tijdens hartchirurgie onder ECC
a. Een microbiologische controle uitvoeren van de HCU's die in de operatiekwartieren
gebruikt worden en een inventaris opmaken van de HCU's in de ziekenhuizen. De
HGR herinnert eraan om elke als besmet beschouwde HCU te melden aan de dienst
voor materiovigilantie overeenkomstig de procedure beschreven op de website van
het FAGG. Deze maatregelen hebben ook betrekking op de eenheden voor intensieve
zorgen (EIZ).
b. De specifieke identificatie van M. chimaera is vandaag mogelijk door het uitvoeren van
bepaalde moleculaire analyses zoals de sequencing van de genen van rRNA16S,
rpoB en hsp65 (van Ingen et al., 2012) of de inverse hybridetest (Genotype NTM-DR,
Hain). In het geval van positieve resultaten moeten deze aan het nationaal
referentiecentrum bezorgd worden.
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c. De patiënten die tijdens hartchirurgie een risico op besmetting met M. chimaera liepen
gepast opvolgen voor een periode van 4 jaar. De gedetailleerde maatregelen
betreffende de follow-up worden onder paragraaf 9 van hoofdstuk IV in dit advies
beschreven.
2. Maatregelen voor de primaire preventie van besmettingen met M. chimaera tijdens
hartchirurgie onder ECC
a. Alle HCU's besmet met M. chimaera moeten uit de operatiezaal verwijderd worden.
b. Als er geen ontsmetting kan worden verkregen via de toepassing van
ontsmettingsprotocollen, moet er overwogen worden om deze toestellen naar de
fabrikant terug te sturen voor een grondige ontsmetting.
c. Het toepassen van deze maatregelen mag wegens operationele redenen verspreid
worden in de tijd volgens een programma goedgekeurd binnen elk ziekenhuis. In elk
geval moeten er alternatieve maatregelen genomen worden om het risico te
verminderen (ontsmetting van de HCU's, plaatsen van de HCU's in een aanpalend
lokaal, oriëntatie van de luchtstroom, enz.).
3. Maatregelen ter beperking van het risico op herbesmetting van de HCU's met M.
chimaera
a. De ziekenhuizen moeten een procedure invoeren voor het gebruik en het onderhoud
van de HCU's waarbij de aanbevelingen van de fabrikant worden nageleefd, tenzij
tegenover de bevoegde overheid de doeltreffendheid ervan werd aangetoond2. De
aanbevelingen van de fabrikant zijn onder andere: gefilterd water gebruiken d.m.v. een
filter van 0,22 µm, ontsmettingsmiddelen gebruiken en microbiologische controles van
de waterkwaliteit uitvoeren.
b. De HGR beveelt overigens aan om niet meer de opwarmbare matrassen te verbinden
met de HCU's die bij hartchirurgie gekoppeld zijn aan de toestellen voor extracorporale
zuurstofvoorziening (deze aanbeveling is ook relevant voor de systemen van
extracorporale membraanoxygenatie (ECMO) op de intensieve zorgen) of om
wegwerpmatrassen te gebruiken.
c. Tot slot moeten er voorzorgen genomen worden, meer bepaald standaard
voorzorgsmaatregelen en maatregelen inzake handhygiëne met betrekking tot de
manipulaties van de HCU's, met name tijdens het verbinden van de slangen.
2

Het FAGG vestigt de aandacht op het feit dat de toekenning van de CE-markering (die overeenstemt met de
vergunning voor het in de handel brengen) verleend wordt door een aangemelde instantie die in dit kader de
documenten van het technisch dossier beoordeelt. De certificering van dit organisme en de opvolging van de
certificering worden verzekerd door de bevoegde autoriteit (in dit geval de BfArM – de Duitse autoriteit).
Overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen zijn deze gegevens vertrouwelijk.
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4. Specifieke omgevingsmaatregelen ter preventie van besmetting met M. chimaera
tijdens hartchirurgie onder ECC
Buiten de toezichtsmaatregelen en de controles van de betrokken HCU's moeten er geen
specifieke omgevingsmaatregelen overwogen worden ter controle van de lucht of de
oppervlakken om besmettingen met M. chimaera tijdens hartchirurgie onder ECC te
voorkomen.
5. Algemene maatregelen
a. Een SOP opstellen en een procedure voor kwaliteitsborging betreffende het gebruik,
het onderhoud en de controle van de HCU's in het ziekenhuis.
b. De te nemen maatregelen aanpassen betreffende de gebruiksveiligheid van HCU's in
een operatiezaal in functie van de evolutie van de medische publicaties en de
gegevens meegedeeld door nationale en Europese autoriteiten.
6. Andere overwegingen
a.

Elementen die een rol spelen in de kostprijs van de maatregelen
 Gebrek aan reële analyse van de risico's (verband tussen endocarditis door M.
chimaera en besmetting van HCU zonder zekerheid over de overdrachtswijze, enz.)
 voorlopige maatregelen in afwachting van afdoende epidemiologische studies.
 De bijkomende terugkerende kosten voor de maatregelen die worden voorgesteld om
het risico te voorkomen zijn zeer hoog, met name wat betreft het bijkomend personeel
dat nodig is om die uit te voeren. De personeelskost kan geschat worden op bijna 9
u./maand per HCU in werking, hetzij 1 voltijds equivalent (VTE) van gespecialiseerd
personeel (verpleegkundige-perfusionist) voor het merendeel van de gespecialiseerde
centra.
 De kostprijs van de reconditionering door het bedrijf Sorin/LivaNova van een HCU dat
als besmet wordt beschouwd, bedraagt ongeveer € 5.000 per HCU. De berekening
van de kosten voor reconditionering van alle besmette HCU's in België zou oplopen
tot ongeveer € 150.000.

b. Er is niet alleen een risico op besmetting met M. chimaera via besmette HCU's tijdens het
plaatsen van hartimplantaten, maar ook bij coronaire chirurgie onder ECC. Deze
besmetting kan vormen van endocarditis met zich meebrengen, maar ook andere diepe
niet-cardiale infecties (spondylodiscitis, enz.).
c. Andere medische toestellen zijn mogelijk betrokken (ECMO ...), alsook andere pathogene
kiemen (Legionella, Pseudomonas, enz.).
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms3
Mesh terms*
Mycobacterium

Keywords
Mycobacterium
chimaera
Heater-cooler unit

Sleutelwoorden
Mycobacterium
chimaera
Heater-cooler unit

Endocarditis
Extracorporeal
membrane
oxygenation

Endocarditis
Extracorporeal
membrane oxygenation

Endocarditis
Extracorporale
membraanoxygenatie

Nontuberculous
mycobacteria

Nontuberculous
mycobacteria
Operating room

Niet-tuberculeuze
mycobacteriën
Operatiezaaal

Mots clés
Mycobacterium
chimaera
Heater-cooler
unit
Endocardite
Système
d'oxygénation
extracorporelle
par membrane
Mycobacterie
non tuberculeuse
Salle d’opération

Stichworte
Mycobacterium
chimaera
Temperaturregulieru
ngsgerät
Endokarditis
Extrakorporale
Membranoxygenieru
ng
Nicht-tuberkulöse
Mykobakterien
Operationssaal

MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden die
worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

III METHODOLOGIE
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige
expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hocwerkgroep opgericht met deskundigen die
expertise hebben op het vlak van hart- en vaatchirurgie, techniek van extracorporale circulatie,
microbiologie, met een bijzondere expertise in mycobacteriën en ziekenhuishygiëne. De
werkgroep werd aangevuld met de verantwoordelijken van de Referentiecentra voor tuberculose
en mycobacteriën, en nosocomiale infecties bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
(WIV) en met vertegenwoordigers van het FAGG. De experts van deze werkgroep hebben een
algemene belangenverklaring en een ad-hocverklaring ingevuld en de Commissie voor
Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties die
in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten.
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte gevalideerd door
het College.

3

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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IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE
Lijst van afkortingen
BAPCOC

Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid
(Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee)
BACTS
Belgian Association for Cardio-Thoracic Surgery
BfArM
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (GE)
CDC
Centers for Disease Control and Prevention (US)
ECC
Extracorporale circulatie
ECDC
Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding
European Centre for Disease Prevention and Control
ECMO
Extracorporale membraanoxygenatie
EIZ
Eenheid voor intensieve zorgen
FAGG
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
FDA
Food and Drug Administration (US)
FOD
Federale Overheidsdienst
HCU
Heater-Cooler Unit
HGR
Hoge Gezondheidsraad
IGZ
Inspectie voor de Gezondheidszorg (NL)
M. avium
Mycobacterium avium
M. chimaera
Mycobacterium chimaera
M.intracellulare Mycobacterium intracellulare
MHRA
Medecines and Healthcare Products Regulatory Agency (UK)
NTM
Niet-tuberculeuze mycobacteriën
PHE
Public Health England (UK)
PCR
Polymerase chain reaction
RAG
Risk Assessment Group
SOP
Standard operating procedure
Swissmedic
Zwitsers agentschap voor therapeutische producten
USZ
Universitair ziekenhuis van Zürich
VTE
Voltijds equivalent
WIV
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
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1

Postoperatoire endocarditis door niet-tuberculeuze mycobacteriën (NTM) na
hartchirurgie onder ECC

Endocarditis veroorzaakt door mycobacteriën komt zelden voor en kan zonder een duidelijke
risicofactor optreden, maar er zijn tal van gevallen gerapporteerd die optraden na hartchirurgie.
Snelgroeiende mycobacteriën worden gerapporteerd als oorzaak van endocarditis, sternale
infecties of zelfs infecties van het geïmplanteerd materiaal (Geraci et al., 1968; Altman et al.,
1975; Levy et al., 1977; Robicsek et al., 1978; Narasimham et al., 1978; Lohr et al., 1978;
Lombardo et al., 1980; Viscidi et al., 1982; Kuritsky & al., 1983; Sharma et al., 2005; Tsai et al.,
2008; Williamson et al., 2010; Torres-Duque et al., 2010; Strabelli et al., 2010 ; Vukovic et al.,
2013). Uit een rapport is gebleken dat M. wolinskyi in de operatiezalen verspreid werd via een
cold air blaster toestel (Nagpal et al., 2014).
Tot op heden zijn er geen verslagen waarin melding wordt gemaakt van endocarditis
veroorzaakt door traaggroeiende mycobacteriën, buiten het specifieke geval van M.
tuberculosis, wat echter te wijten zou kunnen zijn aan de hogere moeilijkheidsgraad om dit in
een labo aan te tonen.

2

Endocarditis en diepe infecties door M. chimaera na hartchirurgie onder ECC

Een eerste artikel (Achermann et al., 2013) beschrijft het geval van 2 patiënten met klinische
symptomen van laattijdige endocarditis met dodelijke afloop veroorzaakt door M. chimaera, naar
aanleiding van het plaatsen van een hartklepprothese onder ECC in een centrum voor
hartchirurgie in Zwitserland.
Verdere onderzoeken werden ondernomen om nog andere mogelijke patiënten te identificeren
en de oorzaken van deze infectie. De Zwitsers (Sax et al., 2015) ontdekten 6 gevallen van
endocarditis te wijten aan M. chimaera waarvan 2 met dodelijke afloop en stelden vast dat de
HCU en de lucht in de omgeving van de HCU's besmet waren met M. chimaera.
Naast de 6 gerapporteerde gevallen in Zürich meldt een retrospectieve multicentrische studie
tevens 2 bevestigde gevallen en 1 waarschijnlijk geval in Nederland en 1 bevestigd geval in
Duitsland (Kohler et al., 2015). Al deze gevallen hebben een laattijdige endocarditis met elkaar
gemeen en een slechte prognose na hartchirurgie onder ECC. De meeste van deze patiënten
waren bovendien immuungecompromitteerd en leden aan sepsis veroorzaakt door M. chimaera.
In het Verenigd Koninkrijk4 (Engeland en Wales) werden retrospectief 17 patiënten met
endocarditis, postoperatieve infecties en gedissemineerde infecties ten gevolge van M. avium
complex geïdentificeerd.

4

https://www.gov.uk/government/publications/infections-associated-with-heater-cooler-units-used-incardiopulmonary-bypass-and-ecmo
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Voor Frankrijk is er geen enkel cijfer bekend, maar er werd een waarschuwingsbrief verstuurd
naar de betrokken diensten met het oog op het opmaken van een inventaris van de gevallen van
infecties door M. chimaera na hartchirurgie onder ECC (Société Réanimation de langue
Française, 2015).
De Food and Drug Administration (FDA) van de VS meldt in een FDA Safety Communication
(FDA, 2015) 3 gevallen van endocarditis door NTM bij patiënten die hartchirurgie hadden
ondergaan in de Verenigde Staten (zonder precisering van het type NTM).
In België bracht het FAGG in augustus 2014 een waarschuwing uit en na een tweede brief en
een herinnering naar de betrokken ziekenhuizen in november 2015 en februari 2016 kon de
volgende informatie verzameld worden:
 47 ziekenhuizen hebben geantwoord op de vragenlijst, waaronder 11 ziekenhuizen
die HCU's gebruiken.
 3 ziekenhuizen die HCU's gebruiken, hebben geantwoord dat ze besmette HCU's in
hun bezit hebben (het FAGG is ook op de hoogte gebracht geweest van een besmette
HCU in een vierde ziekenhuis, maar deze informatie was al doorgegeven voordat de
vragenlijst verstuurd werd).
 Onder de 8 ziekenhuizen met niet-besmette HCU's, verhouden de antwoorden op de
vraag "Werd er een specifiek onderzoek naar M. chimaera in uw instelling
uitgevoerd?" zich als volgt:
o Nee: 6 instellingen
o Ja: 2 instellingen.
 De 11 ziekenhuizen die HCU's gebruiken hebben samengeteld 44 HCU's en bij de 3
ziekenhuizen die verklaren besmette HCU's te hebben, waren er 11 op 18 HCU's
besmet (hetzij 60%).
 Geen melding van een besmette patiënt.
Het referentiecentrum van het WIV heeft kennis van longinfecties te wijten aan M. chimaera, maar
is niet op de hoogte of de patiënten al dan niet een chirurgische ingreep hebben ondergaan.
Het ECDC heeft in april 2015 een Rapid Risk Assessment opgesteld. Het document besluit na
een retrospectief overzicht van de verklaarde gevallen dat er sinds 2011 een risico op besmetting
met M. chimaera is bij patiënten die in Europa openhartchirurgie hebben ondergaan, en dat er
een mogelijk verband is tussen deze infecties en de besmetting van de betrokken HCU's. Het
centrum beveelt aan tot waakzaamheid voor gevallen van endocarditis of andere cardiovasculaire
infecties bij een dergelijke patiënt, tot het opsporen van traaggroeiende NTM bij hen en tot het
testen van de veiligheid van de HCU's.
De cijfers die vermeld worden komen uit de literatuur die tot nu toe verschenen is en bieden geen
volledige weergave van het probleem dat slechts nu begint bekend te raken en dus onderzocht
wordt.
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3

Kenmerken van M. chimaera

M. chimaera is een in 2004 geïdentificeerde soort die deel uitmaakt van de niet-tuberculeuze
mycobacteriën (NTM), die ook atypische mycobacteriën genoemd worden. De bacterie kent een
trage groei en leunt genetisch heel dicht aan bij de soort M. intracellulare en in mindere mate bij
M. avium (Tortoli et al., 2004). M. chimaera is van nature aanwezig in natuurlijk water en in water
in stedelijke reservoirs. De bacterie kan zich ook in de lucht bevinden.
M. chimaera is een opportunistische kiem, zeer resistent, maar in het algemeen weinig
pathogeen. Wanneer M. chimaera verantwoordelijk is voor infecties gaat het meestal om
longinfecties bij patiënten met onderliggende longaandoeningen (bv. fibrocystische aandoening
(Cohen-Bacrie et al., 2011), chronische obstructieve longziekten (Bills et al., 2009), of
gegeneraliseerde infecties bij immuungecompromitteerde patiënten.
Onlangs zijn er in de medische literatuur gevallen gerapporteerd van een laattijdig optreden van
endocarditis door M. chimaera na openhartchirurgie bedoeld voor het plaatsen van
hartimplantaten (Achermann et al., 2013; Haller et al., 2016; Kohler et al., 2015; Sax et al., 2015;
Sommerstein et al.,2016).
M. chimaera groeit langzaam (6 tot 7 weken van incubatie worden doorgaans aanbevolen) op
specifieke bodems die gewoonlijk gebruikt worden om de aanwezigheid van mycobacteriën aan
te tonen.
De soorten M. chimaera en M. intracellulare liggen genetisch dicht bij elkaar en zijn hierdoor niet
van elkaar te onderscheiden met bepaalde klassieke technieken die in de laboratoria gebruikt
worden. De specifieke identificatie van M. chimaera is vandaag mogelijk door het uitvoeren van
bepaalde moleculaire analyses zoals de sequencing van de genen van rRNA16S, rpoB en hsp65
(van Ingen et al., 2012) of de inverse hybridetest (Genotype NTM-DR, Hain).

4

Raming van het risico op endocarditis en diepe infecties door M. chimaera

In Zwitserland wordt de transversale (cross-sectional) prevalentie in Zürich van de gevallen van
endocarditis door M. chimaera geraamd op 0,16% (6 bevestigde gevallen op 3706 chirurgische
ingrepen onder extracorporale circulatie) (Sax et al., 2015). In een nationale retrospectieve studie
van de Zwitserse overheid is M. chimaera geïdentificeerd in 3 ziekenhuizen van de 16 Zwitserse
ziekenhuizen die HCU's gebruiken bij hartchirurgie. Het Zwitsers agentschap voor therapeutische
producten (Swissmedic5) van de Federale dienst voor volksgezondheid meldt in een persbericht
van 14.07.2014 "Hartchirurgie: maatregelen om de patiëntveiligheid te verhogen" dat M. chimaera
geïdentificeerd is in 3 ziekenhuizen van de 16 ziekenhuizen die in Zwitserland HCU's bij
hartchirurgie gebruiken en raamt het aantal patiënten dat sinds 2008 in Zwitserland mogelijk
besmet werd met de bacterie op maximum 40 gevallen op de bijna 20.000 openhartoperaties
waarbij een hartimplantaat geplaatst werd en HCU's gebruikt werden, hetzij een incidentie van
0,2%.

5

https://www.swissmedic.ch/aktuell/00673/02273/index.html?lang=fr
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In het Verenigd Koninkrijk hebben tussen 2007 en 2014 ongeveer 100.000 patiënten een
hartklepchirurgie ondergaan en er werden 17 mogelijke gevallen gevonden veroorzaakt door M.
avium complex/M. chimaera, die gerelateerd werden aan een cardiovasculaire bypass, tussen
2007 en 31 augustus 2015. Deze gegevens geven een incidentiecijfer van ongeveer 0,4 (95%
betrouwbaardheidsinterval 0,2 versus 0,7) per 10.000 "person years of post-operative follow-up"
(5 jaar). De regering van het Verenigd Koninkrijk (PHE6) kwam tot het besluit dat het
geïdentificeerd bijkomend risico uiterst klein (extremely small) is ten opzichte van het algemeen
risico op infecties na een vergelijkbare chirurgische ingreep (PHE, 2015).
In Duitsland worden jaarlijks ongeveer 83.787 patiënten geopereerd onder ECC, in 22.335 keer
van de gevallen gaat het om hartklepoperaties (Beckmann et al., 2014). De retrospectieve studie
van april 2015 tot februari 2016 waarin systematisch op zoek werd gegaan naar gevallen van
endocarditis en diepe infecties veroorzaakt door M. chimaera na hartchirurgie onder ECC maakt
melding van 3 gevallen van infecties door M. chimaera (Haller et al., 2016), dit komt bovenop de
twee andere al eerder gerapporteerde gevallen. Een geëxtrapoleerde incidentie van het risico op
basis van deze cijfers bedraagt 0,4 per 10.000 interventies.
In België liep in 2011 het aantal chirurgische ingrepen op tot 10.000 waaronder 4.000 gevallen
van hartklepchirurgie (bijlage 1: BACTS). Er zijn geen gevallen van endocarditis door M. chimaera
gemeld. Er is echter geen systematisch onderzoek gevoerd naar M. chimaera.
Als we de incidentie van onze buurlanden op het aantal cardiovasculaire ingrepen in België onder
ECC zouden toepassen, blijft het aantal theoretische gevallen nog altijd zeer laag.

5

Fysiopathogenische hypotheses: infectiebron en besmettingswegen voor M.
chimaera tijdens hartchirurgie onder ECC
5.1. Infectiebron en besmettingsweg

In de retrospectieve studies en eerder vermelde rapporten wordt de infectie van de
gerapporteerde gevallen van patiënten met endocarditis veroorzaakt door M. chimaera in verband
gebracht met door M. chimaera besmet water in het reservoir van de HCU's die gebruikt worden
tijdens de ingrepen onder ECC bij deze patiënten. Het verband tussen bovenstaande elementen
is nog niet definitief aangetoond.
M. chimaera kan zich van nature in een zeer kleine concentratie in leidingwater bevinden en als
het water voor de HCU niet gefilterd wordt, is een incidentele besmetting van het reservoir van
de HCU mogelijk. Eenmaal in het reservoir zijn de omstandigheden gunstig voor de groei van M.
chimaera (en overigens ook voor andere kiemen).

6

https://www.gov.uk/government/publications/health-protection-report-volume-9-2015
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Toch wordt er doorgaans een besmetting via aërogene overdracht aangevoerd (Sax et al., 2015).
De verneveling van M. chimaera in de operatiezaal zou tijdens de ingreep een besmetting van de
operatieplaats en/of van het prothesemateriaal met zich mee kunnen brengen.
De HCU is geen gesloten systeem en dus niet hermetisch afgesloten. Bij een besmetting van het
water in het reservoir van de HCU is het aangetoond dat de lucht in de omgeving van de ventilator
van de HCU in werking besmet is en dat de besmetting zelfs verder reikt dan de nabije omgeving
van de HCU, wat niet het geval lijkt te zijn wanneer de unit niet aan staat (Sax et al., 2015;
Sommerstein et al., 2016).
De reden waarom M. chimaera zich in de lucht bevindt is niet zo duidelijk: dit zou kunnen verband
houden met de verneveling die de HCU voortbrengt of met de deeltjes die zich in de HCU
bevinden (stof, afbrokkelend isolatiemateriaal). In beide scenario's wordt de verspreiding in de
lucht bevorderd door de lucht die door of langs de achterkant van de HCU wordt geblazen. De
HCU's van de drie belangrijkste fabrikanten hebben een zeer verschillend ontwerp, de incidentie
van de besmetting en de verneveling kan dus voor elk type toestel verschillend zijn.
Dankzij de waarnemingen van Sax in Zwitserland (Sax et al., 2015) kon de aanwezigheid
bevestigd worden van M. chimaera in de lucht in de omgeving van de ventilator van een besmette
HCU in werking en de verspreiding ervan in de lucht van de operatiezaal als deze HCU er in
werking is. Recente onderzoeken in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc hebben deze
waarnemingen bevestigd. De uitgevoerde testen in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc doen
overigens de aanwezigheid van M. chimaera vermoeden in de deeltjes van versleten
isolatieschuim in de besmette HCU's. Deze besmetting betreft ook andere potentieel pathogene
micro-organismen (niet-fermenterende kiemen, Aspergillus, enz.) (André et al., unpublished
data).
Tijdens de verbinding, maar ook tijdens de ontkoppeling van de HCU met het circuit voor
extracorporale zuurstofvoorziening zijn er lekken mogelijk.
Deze mogelijke lekken in de operatiezaal blijven zeer beperkt en de besmetting van de lucht in
de operatiezaal verklaart zich eerder door de verneveling van de besmette vloeistof in het
reservoir van de HCU door de ventilator van de HCU dan door de incidentele verliezen bij het
verbinden van de HCU met de oxygenator.
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Andere mechanismen voor de overdracht naar de patiënt dan de overdracht via de lucht:






Een besmetting via handcontact tijdens de handelingen om de HCU te verbinden,
ontkoppelen, vullen, kan ook in aanmerking worden genomen. De kiem op de
handschoenen en/of op de handen kan door de operator verspreid worden op de
oppervlakken en de toestellen van de operatiezaal en in de.operatiestreek
Een rechtstreekse besmetting door circulerend besmet water in het extracorporaal
oxygenatietoestel is niet realistisch gezien de volledige afwezigheid van uitwisseling
tussen het watercircuit en de patiënt zelf.
Een besmetting van het prothesemateriaal bij de vervaardiging werd aangetoond in
twee case reports van endocarditis door snelgroeiende NTM (Strabelli et al., 2010;
Vukovic et al., 2013), maar deze infectiebron kan redelijkerwijze buiten beschouwing
gelaten worden in de beschreven gevallen van laattijdige endocarditis door M.
chimaera.

De hypothese van een rechtstreekse overdracht via de lucht blijft de voorkeur genieten
boven andere hypotheses voor de overdracht via rechtstreeks of onrechtstreeks contact
met besmet water.
5.2. Herbesmetting van HCU's na ontsmetting
In ziekenhuizen die HCU’s al jarenlang gebruiken zonder specifieke maatregelen te nemen, zijn
er chronische besmettingen van een groot aantal HCU’s aangetoond. Nadat de specifieke
aanbevolen ontsmettingsmaatregelen werden genomen, stelde men helaas de herbesmetting
van deze toestellen vast.
Biofilms die zeer moeilijk te verwijderen zijn uit de reservoirs van de HCU's en de circuits van
extern water kunnen aan de oorsprong liggen van een interne herbesmetting van het
waterreservoir van de HCU.
Anderzijds zijn HCU's vaak gemengde eenheden die gebruikt worden in een circuit om de
temperatuur van de ECC te regelen en die tegelijkertijd ook in een circuit staan om de temperatuur
van de opwarmbare matrassen te regelen (deze kunnen een moeilijk te controleren microbieel
reservoir vormen). Zones die moeilijk toegankelijk zijn voor de ontsmetting (overloopbuis) en
eventueel de besmetting van deeltjes buiten de watercircuits (afbrokkelend isolatieschuim) zijn
nog andere elementen die kunnen bijdragen tot de ondoeltreffendheid van de
ontsmettingsprotocollen.
Recente onderzoeken in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc hebben aangetoond dat M.
chimaera massaal aanwezig was in de overloopbuizen van de besmette HCU's. De
ontsmettingsprocedure van het bedrijf (LivaNova) voor de HCU's is niet efficiënt gebleken voor
de massaal besmette HCU's en een snelle herbesmetting werd in alle gevallen waargenomen
(André et al., unpublished data).
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5.3. Kruisbesmetting
Bepaalde centra die fylogenische testen hebben uitgevoerd op M. chimaera lijken te suggereren
dat sommige HCU's door dezelfde stam besmet zijn.
Dit zou kunnen voortkomen uit:
 ofwel een besmetting in de fabriek (de fabrikant is sindsdien gestart met controles van
het water dat bij de vervaardiging van de HCU's gebruikt wordt) (Haller et al., 2016);
 ofwel besmettingen door dezelfde bron in de ziekenhuizen (hetzelfde water);
 ofwel een kruisbesmetting tussen de HCU's via de bypasses (omloopleidingen) die
gebruikt worden tijdens het onderhoud van de HCU's en die als vector M. chimaera
zouden kunnen overbrengen van de ene naar de andere HCU binnen hetzelfde
ziekenhuis.
Uit de testen die in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc werden uitgevoerd blijkt ook de massale
aanwezigheid van M. chimaera in de omloopleidingen die gekoppeld waren aan besmette HCU’s
(André et al., unpublished data).

6

Overzicht van de huidige maatregelen die uitgaan van de Europese en Amerikaanse
overheden

Europese Unie
In een document van 27 oktober 2015 beveelt de ECDC aan om:
 de veiligheid van HCU's te testen en de besmette HCU's uit de operatiezalen te
verwijderen;
 toe te zien op een correct onderhoud van de operationele HCU's, door onder andere de
meest recente instructies van de fabrikanten van deze toestellen na te leven;
 toe te zien op een correcte monitoring en in voorkomend geval maatregelen van
materiovigilantie te nemen;
 toe te zien op de controle naar NTM bij patiënten die in de afgelopen 4 jaar hartchirurgie
hebben ondergaan en die tekenen van infectie vertonen.
In een technisch document (ECDC Technical Document, 2015) wordt een protocol voor
staalname en kweek van water en lucht voorgesteld.
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Het Verenigd Koninkrijk
In een document van juni 2015 (Public Health England, 2015) beveelt de gezondheidsautoriteit
van het Verenigd Koninkrijk aan om:
 een microbiologische controle uit te voeren van de HCU's en de besmette HCU's te
verwijderen (of terug naar de fabrikant te zenden voor grondige ontsmetting);
 een procedure op te stellen voor de ontsmetting volgens het protocol dat door de fabrikant
is getest en goedgekeurd;
 de ingreep niet uit te stellen, maar de patiënt te informeren over het risico en de noodzaak
van een geïnformeerde toestemming ten aanzien van dit risico;
 een microbiologische controle, met inbegrip van NTM, uit te voeren bij elke patiënt die een
endocarditis ontwikkelt of een infectie van de operatieplaats of een systeemaandoening
die wijst op een infectie na cardiothoracale chirurgie;
In een bijhorend document (Public Health England, 2015) wordt een SOP voorgesteld betreffende
het protocol voor de staalname en kweek van water en lucht.
In een document van de overheid voor volksgezondheid van het Verenigd Koninkrijk van 30 april
20157 wordt er gemeld dat er studies gaande zijn betreffende de analyse van het risico in
samenwerking met het Medecines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA).
Duitsland
Het Bundesinstitut für Arzneimittel (BfArM) beveelt voorlopig maatregelen aan (document
geüpdatet op 30.04.2015 en 10.07.2015)8 in afwachting van nieuwe epidemiologische
ontwikkelingen. De maatregelen bestaan uit
 het plaatsen van de HCU's buiten de operatiezaal en;
 het verwijderen van besmette HCU's;
 het toepassen van ontsmettingsprotocollen van de fabrikant;
 het melden aan de overheid van gevallen van besmetting (HCU en patiënten) door de
artsen en bedrijven en;
 het uitvoeren van een retrospectieve controle van risicopatiënten.
In een zeer recent document (april 2016) wordt op Eurosurveillance de eerste retrospectieve
algemene studie voor heel Duitsland bekendgemaakt die van april 2015 tot februari 2016 liep.
Deze studie meldt voor de periode waarin de besmetting met M. chimaera systematisch
onderzocht werd 4 nieuwe gevallen (één enkel geval werd gerapporteerd vóór april 2015) die niet
enkel optraden na het plaatsen van een hartimplantaat, maar ook na coronaire chirurgie en
waarbij het niet enkel om endocarditis ging, maar ook om andere aandoeningen
(spondylodiscitis). Alle betrokken besmette HCU's waren afkomstig van hetzelfde bedrijf (Haller
et al., 2016).

7
8

https://www.gov.uk/government/publications/health-protection-report-volume-9-2015)
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/Hypothermiegeraete.html
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Nederland
Het nieuwsbericht van 12.02.20159 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), gaat terug
op een brief van 27.01.2015 gericht aan de hartcentra in Nederland verstuurd door de
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, waarin het volgende wordt aanbevolen:
 het buiten de operatiekamer plaatsen van de gecontamineerde HCU;
 het afsluiten van de open verbinding aan de achterzijde van de HCU;
 dagelijks verversen van het waterreservoir;
 wekelijkse desinfectie van HCU volgens leverancier;
 het aansluiten van de slangen met handschoenen;
 controle van HCU en lucht;
 inventarisatie van HCU ;
 controle van patiënten”
NB: Er werd snel een einde gemaakt aan het opschorten van geplande hartoperaties zoals
aanvankelijk werd aanbevolen.
Frankrijk
Het Franse nationale agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en
gezondheidsproducten (ANSM) heeft op dit ogenblik geen officieel standpunt ingenomen
betreffende de problematiek rond het risico op besmetting van patiënten met M. chimaera tijdens
het plaatsen van een hartimplantaat.
Zwitserland
In een persbericht van 17.04.201410 verwijst het Zwitsers agentschap voor therapeutische
producten (Swissmedic) naar epidemiologische studies en corrigerende maatregelen die door het
Universitair Ziekenhuis van Zürich (USZ) en de fabrikanten worden voorgesteld, en beveelt het
de controle van risicopatiënten aan.
Verenigde Staten
In een document van 15 oktober 201511 beveelt de FDA aan om:
 strikt de door de fabrikant aanbevolen instructies op te volgen voor het reinigen en
ontsmetten van de HCU;
 enkel steriel water te gebruiken of water dat gefilterd werd met een filter ≤ 0.22 µm;
 de richting van de ventilatie van de HCU's te sturen weg van de operatiestreek;
 SOP's op te stellen en een kwaliteitscontroleprogramma voor het reinigen, ontsmetten en
onderhouden van de HCU's overeenkomstig de instructies van de fabrikanten;
 de veiligheid van de HCU's te testen en de besmette HCU's uit de operatiezalen te
verwijderen;

9

http://www.igz.nl/actueel/nieuws/hartcentra_nemen_maatregelen_om_hartoperaties_veiliger_te_maken.aspx
https://www.swissmedic.ch/aktuell/00673/02273/index.html?lang=fr
11 http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm466963.htm
10
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te zorgen voor een correct onderhoud van de operationele HCU's, met name door de
meest recente instructies van de fabrikanten van deze toestellen na te leven;
elke HCU weg te nemen die tekenen vertoont van microbiële groei (verkleuring,
troebelvorming, enz.);
een rapport van materiovigilantie aan de fabrikant op te stellen en in voorkomend geval
een omgevingscontrole te overwegen van de lucht en het water;
te zorgen voor de controle op NTM bij patiënten die vermoedelijk een HCU-gerelateerde
infectie hebben.

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben deze aanbevelingen overgenomen
in hun instructies van 27 oktober 201512.

7

Algemene en generieke gebruiksomstandigheden van HCU's tijdens hartchirurgie
onder ECC

In de eerste plaats benadrukt de HGR het voorlopige karakter van de voorgestelde maatregelen
gezien de epidemiologische gegevens rond deze problematiek snel evolueren en er nog geen
uitsluitsel is over de mogelijke besmettingswegen en het mechanisme achter de overdracht van
M. chimaera naar de patiënt tijdens een openhartoperatie.
De HGR stelt volgens de huidige stand van zaken de volgende preventieve maatregelen voor
betreffende de risico's van mogelijke overdracht van M. chimaera naar de patiënt. De opportuun
geachte maatregelen situeren zich op drie assen:
 de preventie van verneveling van M. chimaera in de operatiezaal. De aërogene overdracht
van M. chimaera lijkt daadwerkelijk een bepalende rol te spelen in de vermelde
mechanismen van overdracht naar de patiënt tijdens een cardiovasculaire chirurgische
ingreep;
 de vermindering en de beheersing van de biolading aan M. chimaera in het water in de
reservoirs van de niet besmet beschouwde (gecontroleerde) HCU's en nieuwe
geïnstalleerde HCU's;
 de toepassing van algemene maatregelen voor ziekenhuishygiëne.
7.1. Maatregelen ter preventie van verneveling van M. chimaera in de operatiezaal
De HGR beveelt het volgende aan:
1. De HCU te verwijderen. Idealiter wordt de unit buiten de operatiezaal geplaatst. Om
veiligheids-, technische en infrastructurele redenen evenals om de besmetting van de
gemeenschappelijke zones van het operatiekwartier te vermijden moet er echter op gelet
worden de HCU af te zonderen in een specifieke zaal met voldoende verluchting en waar er
een goede werking van het toestel kan worden gegarandeerd. De HCU in een

12

http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/outbreaks/CDC-Notice-Heater-Cooler-Units-final-clean.pdf
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gemeenschappelijke zone van het operatiekwartier plaatsen zou een risico voor andere
patiënten kunnen voortbrengen.
Als het niet mogelijk is om de HCU uit de operatiezaal te verwijderen, is het aanbevolen om
uitsluitend voor als niet besmet beschouwde of ontsmette HCU's de volgende maatregelen te
nemen:
o houd de HCU zo ver mogelijk verwijderd van de laminaire luchtstroom die de
opereerstreek beveiligt;
o plaats de ventilatie van de HCU in de tegenovergestelde richting van de opereerstreek;
o scheid de HCU af met een fysieke barrière (scherm, operatiestreek, enz.) van de
operatoire zone vóór elke activering van de HCU.
2. De specifieke aandacht te vestigen op de handelingen bij het verbinden van de HCU met het
toestel van de ECC. De verbindingen gebeuren in de operatiezaal zodra de patiënt zich in de
operatiezaal bevindt en voordat de ingreep start. De ontkoppeling gebeurt wanneer de
interventie afloopt. Deze handelingen moeten onder de controle blijven van de operatoren in
de operatiezaal en mogen niet buiten de operatiezaal worden uitgevoerd. De handelingen
kunnen betrokken zijn bij de overdrachtswijze van kiemen naar de patiënt, hoewel lekken op
dit vlak klein en waarschijnlijk onvoldoende zijn om een risico op verneveling te vormen die
een infectie naar een patiënt kan overbrengen. In deze context zijn veiligheidssystemen in
overweging te nemen zoals de Hansen coupling kits, angled or straight of terugslagkleppen.
Betreffende de besmet beschouwde HCU's:
Naar aanleiding van microbiologische controles van HCU's op M. chimaera zijn er chronische en
massale besmettingen van HCU's aangetroffen in de ziekenhuizen die deze machines al
jarenlang gebruiken zonder specifieke maatregelen te nemen om de kolonisatie van de HCU's te
voorkomen.
De maatregelen die de kolonisatie van HCU's met M. chimaera voorkomen (gebruik van gefilterd
water en regelmatige ontsmettingen met specifieke ontsmettingsmiddelen, enz.) lijken niet
voldoende te zijn om het probleem van chronische en massale besmettingen van HCU's op te
lossen. Biofilms in de reservoirs van deze HCU's, in de watercircuits en in de opwarmbare
matrassen die ermee verbonden zijn, moeilijk bereikbare zones voor de ontsmetting
(overloopbuis) en eventueel de besmetting van deeltjes buiten de watercircuits (afbrokkelend
isolatieschuim) zijn nog bijkomende elementen die de ondoeltreffendheid van de
ontsmettingsprotocollen verklaren die is vastgesteld door bepaalde centra. Bepaalde fabrikanten
(Sorin/LivaNova) stellen dan ook als oplossing voor om in hun fabrieken een "uitvoerig
onderhoud" van de besmette toestellen uit te voeren.
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Wat betreft de besmet beschouwde HCU's beveelt de HGR het volgende aan:
 Een plan uit te werken voor de controle en ontsmetting. Als de ontsmettingsprocedures
ondoeltreffend blijken, moeten de HCU's definitief uit het operatiekwartier verwijderd
worden en/of terug naar de fabrikant gestuurd worden voor een grondige, door de
fabrikant gevalideerde, ontsmettingsprocedure; elke HCU die zo ontsmet werd, moet
gecontroleerd worden op microbiologisch vlak alvorens de unit opnieuw in werking wordt
gebracht.
Deze verwijdering betreft de HCU zelf en elk betrokken circuit van slangen.


Elke besmet beschouwde HCU moet gemeld worden aan de dienst voor materiovigilantie
overeenkomstig de procedure beschreven op de website van het FAGG13.



Een uitzonderlijk gebruik van de besmet beschouwde HCU's wegens operationele
redenen (levensnoodzakelijke cardiovasculaire ingrepen of spoedgevallen, enz.) kan
overwogen worden volgens een programma goedgekeurd door elk ziekenhuis en binnen
een beperkte periode tot er definitievere maatregelen genomen worden. In dit geval
mogen ze niet in de operatiezaal in werking worden gesteld, maar moeten de units in een
aanpalend lokaal geplaatst worden en onder strikte specifieke voorwaarden (specifieke
ontsmetting, richting van de luchtstroom, procedures voor de handelingen, geïnformeerde
toestemming van de patiënt, enz.).



De positief bevonden HCU's kunnen eventueel voor een ander gebruik dienen, meer
bepaald voor het opwarmen van matrassen, buiten de operatiezalen en de EIZ. In dit geval
zouden ze naar behoren geïdentificeerd moeten worden.

7.2. Maatregelen ter beperking en beheersing van de biolading aan M. chimaera
De volgende maatregelen worden in dit kader aanbevolen:


het reservoir van de HCU's vullen met leidingwater gefilterd met een filter tot 0,22 µm.
Het vullen met steriel water heeft niet veel zin voor de huidige HCU's in België
(SORIN/LIVANOVA & MAQUET), want het systeem van reservoirs van deze HCU's is
niet gesloten. Bovendien is gedeïoniseerd steriel water verkregen door omgekeerde
osmose corrosief voor de metalen onderdelen van deze units.
Het gebruik van steriel water kan overwogen worden als de keuze gemaakt werd voor
een ontwerp met een gesloten systeem. Een fabrikant beveelt dit aan voor het nieuwe
ontwerp van een HCU met gesloten systeem (TERUMO).

13
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het water in het reservoir van de HCU's periodiek spoelen en vervangen en ook de
slangen, minstens volgens de aanbevelingen van de fabrikant, met gefilterd water, en
ook de filter tot 0,22 µm vervangen.
Periodiciteit: de betrokken fabrikanten bevelen in hun protocollen voor ontsmetting en
onderhoud het periodiek vervangen aan van het water in het reservoir van de HCU's
en de verbindingsslangen: wekelijks of om de 2 weken (Bijlagen 2 en 3).



de opwarmbare matrassen niet meer koppelen (buiten de wegwerpmatrassen) aan de
HCU's die tijdens hartoperaties verbonden zijn met de toestellen voor extracorporale
zuurstofvoorziening. Deze aanbeveling is ook relevant voor de ECMO's op intensieve
zorgen.
De matrassen zijn zeer problematisch: ze bevatten veel water, verborgen hoekjes en
zijn dus moeilijk te ontsmetten. Ze kunnen aldus een reservoir en een niet te
verwaarlozen bron voor M. chimaera vormen, die moeilijk beheersbaar is en dus een
niet te verwaarlozen bron voor herbesmetting vormt.
Het gebruik van elektrische opwarmbare matrassen en wegwerpmatrassen
(disposables) wanneer de patiënt moet afgekoeld worden, kan een alternatief zijn.



het strikt opvolgen van de onderhouds- en ontsmettingsrichtlijnen overeenkomstig het
gevalideerde protocol voor onderhoud en ontsmetting dat door de fabrikant wordt
voorgesteld en dat specifiek is voor deze HCU's en bijhorende accessoires en
toebehoren. Het onderhoud en de ontsmetting kan ook verzekerd worden door een
alternatief protocol dat gevalideerd werd door het ziekenhuis dat deze HCU’s gebruikt.
Op dit moment wordt door elke fabrikant van HCU’s in België een eigen schema
voorgesteld voor desinfectie en preventie van contaminatie van hun toestellen. Daar
de voorgestelde producten in deze schema’s, in meer of mindere mate toxisch zijn
wanneer zij in de bloedbaan terecht komen, werden deze protocols door de
desbetreffende bedrijven getest met de door hun gefabriceerde disposables. Dit
garandeert een veilig gebruik zolang men de disposable producten van deze fabrikant
gebruikt, maar houdt geen garantie in wanneer men om medische of andere redenen
wil veranderen van disposable fabrikant. Het lijkt dan ook aangewezen dat elke
disposable fabrikant aangeeft welke protocollen veilig kunnen gebruikt worden met
hun producten (bijlage 4).
De tabellen in de bijlage van dit advies14 geven een samenvatting van de protocollen
van de twee belangrijkste fabrikanten (Sorin/LivaNova & Maquet) van HCU's die
momenteel in België gebruikt worden.

14

Een derde fabrikant (Terumo) die in het verleden in België actief was lijkt op dit moment niet meer over een HCU te beschikken
die in ons land gebruikt wordt. De groep heeft een HCU ontwikkeld met een nieuw ontwerp, met een voeding door gesteriliseerd
water, een lekdicht reservoir, een oriëntering naar onder van de luchtstroom, een geïntegreerd programma van ontsmetting ...
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Naar het voorbeeld van de bevoegde Zwitserse instanties beveelt de HGR niettemin
aan dat de bevoegde Belgische instantie een exhaustief document verkrijgt van de
fabrikanten van HCU's in gebruik in België dat specifiek handelt over de protocollen
voor ontsmetting en onderhoud van hun toestellen evenals documenten die de
kwaliteit en de veiligheid van de in deze protocollen gebruikte producten garanderen
(doeltreffendheid, toxiciteit, enz.)15.
7.3. Algemene maatregelen voor ziekenhuishygiëne
De HGR beveelt ook het volgende aan:


Stel een SOP op en een procedure voor kwaliteitsborging betreffende het gebruik, het
onderhoud en de controle van de HCU's, en herinner aan de goede praktijken inzake
ziekenhuishygiëne in het operatiekwartier van het ziekenhuis.
Deze procedure moet gevalideerd worden door het comité voor ziekenhuishygiëne van
het ziekenhuis en het verantwoordelijke diensthoofd van de Afdeling Cardiovasculaire
Heelkunde.



Pas de te nemen maatregelen aan betreffende de gebruiksveiligheid van HCU's in een
operatiezaal in functie van de evolutie van de medische publicaties en de gegevens
meegedeeld door nationale en Europese autoriteiten.

7.4. Rechtstreekse afname van water van het algemeen verdeelnet voor warm water
De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie heeft als voorlopig alternatief voorgesteld om
rechtstreeks warm water uit de muur te nemen om de besmetting met M. chimaera te beperken.
Aan deze methode zijn toch belangrijke beperkingen verbonden:
 gebruik van een groot volume water;
 moeilijke controle van de druk;
 moeilijke controle van de thermostaat; er is geen enkele back-up mogelijk bij
problemen met het verdeelnet;
 gebrek aan alternatieven voor andere toestellen zoals ECMO.

15

Het FAGG vestigt de aandacht op het feit dat de toekenning van de CE-markering (die overeenstemt met de vergunning voor het
in de handel brengen) verleend wordt door een aangemelde instantie die in dit kader de documenten van het technisch dossier
beoordeelt. De certificering van dit organisme en de opvolging van de certificering worden verzekerd door de bevoegde autoriteit (in
dit geval de BfArM – de Duitse autoriteit). Overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen zijn deze
gegevens vertrouwelijk.
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Dit alternatief is niet zonder gevaar voor de patiënt want de druk en de thermostaat kunnen niet
gecontroleerd worden. Bovendien zelfs als het water gefilterd wordt, kan het probleem van M.
chimaera beperkt worden, maar dit geldt niet voor andere kiemen zoals Legionella en
Pseudomonas.

8

Toezicht op en controle van HCU's die onder ECC gebruikt worden



Het toezicht op en de controles van alle gebruikte HCU's bij hartchirurgie onder ECC
moeten periodiek worden uitgevoerd (overeenkomstig het protocol voor onderhoud en
gevalideerde ontsmetting dat door de fabrikant van het materiaal wordt voorgesteld).
Periodiciteit: de betrokken fabrikanten bevelen in hun protocollen voor ontsmetting en
onderhoud aan om maandelijks controles uit te voeren (Sorin-LivaNova; Maquet).

-

Dit toezicht en de controle kan ook verzekerd worden door een alternatief protocol dat
door het ziekenhuis dat deze HCU’s gebruikt gevalideerd werd. De periodiciteit van deze
controles wordt aldus gepreciseerd in dit protocol.



De microbiologische controles van de waterkwaliteit worden uitgevoerd volgens een
vastgelegd protocol waarmee gestandaardiseerde vergelijkbare resultaten kunnen
worden verkregen. Ook andere microbiologische controles (aeroob, anaeroob,
schimmels, enz.) zouden overwogen kunnen worden in overleg met de verantwoordelijken
voor ziekenhuishygiëne van de instelling.
Gestandaardiseerd protocol voor microbiologische controles van HCU's
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Een Belgisch gestandaardiseerd protocol voor ontsmetting die in het Universitair Ziekenhuis
Saint-Luc gebruik wordt voor een kweekafname, wordt hieronder weergegeven (brief van het
WIV, februari 2016). Dit is een aanpassing van het protocol ter ontsmetting van klinische stalen;
het belangrijkste verschil is de verlenging van de desinfectietijd omwille van de aanwezigheid van
een grote hoeveelheid bacteriële flora.













Neem een waterstaal van 2.5 ml
Voeg 2.5 ml NALCl16-NaOH toe aan het monster (verdunning 1/1)
Vortex 20 seconden en controleer intussen dat de oplossing het volledige binnenoppervlak van
de Falcon buis en dop bereikt
Laat gedurende 45 minuten (3 maal de tijdsduur gebruikt voor klinische monsters) staan bij
kamertemperatuur
Voeg voorzichtig 45 ml fosfaatbuffer pH 6.8 toe tot aan 50 ml
Meng door de buis 3-4 maal te roeren
Centrifugeer 20 minuten aan 3.000 g
Giet het supernatant weg
Desinfecteer het bovenste-buitenste gedeelte van de buis
Suspendeer terug de pellet met 1-2 ml buffer
Inoculeer uw specifieke voedingsbodems voor mycobacteriën
Incubatieduur van 6 weken.

In het geval van een positieve kweek kan deze naar het NRC gestuurd worden voor een precieze
identificatie (de mogelijke identificatie van M. chimaera).

16

N-Acetyl-L-Cysteine
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9

Follow-up van risicopatiënten

Aanbevelingen voor het onderzoek naar M. chimaera bij patiënten met een vermoedelijke
endovasculaire infectie na hartchirurgie.
9.1. Definitie van een verdacht geval (2 noodzakelijke criteria)



De patiënt heeft in het verleden (tot 4 jaar geleden) een cardiovasculaire ingreep
ondergaan waarbij een bypass nodig was.
De patiënt heef klinische, biologische of radiologische symptomen die overeenstemmen
met een diepe infectie, meer bepaald een
o endocarditis van de hartklepprothese;
o infectie van de vasculaire prothese;
o infectie van de plaats van sternotomie;
o mediastinitis;
o gedissemineerde infectie.
9.2. Definitie van een risicogeval




De patiënt heeft in het verleden een cardiovasculaire ingreep ondergaan waarbij een
bypass nodig was die werd uitgevoerd met een a posteriori besmet beschouwde HCU.
Doe onderzoek naar vermoedelijke endocarditis (klinisch onderzoek, echografie, enz.) en
naar een vermoedelijke systeeminfectie aan de hand van bloedonderzoeken
(bezinkingssnelheid, CRP, leukocytose, enz.) In het geval van een bevestigd vermoeden
(1 criterium voldoende) wordt de patiënt als een verdacht geval beschouwd.
9.3. Uit te voeren bacteriologische onderzoeken bij elk verdacht geval



Een conventioneel bacteriologisch onderzoek moet simultaan worden uitgevoerd met
het opsporen van NTM. Indien dit onderzoek op voorhand werd uitgevoerd moet deze
negatief of niet bijdragend zijn. Het onderzoek omvat minstens 3 buisjes van bloedkweken
(aeroob, anaeroob) die gedurende 21 dagen geïncubeerd worden.



Het wordt aanbevolen om 3 bloedkweken op mycobacteriën uit te voeren. Ter indicatie:
de buisjes voor bloedkweken BD MycoF/Lytic (BD) en BacT/ALERT MB zijn aangepast
voor het opsporen van mycobacteriën via bloedafnames en zijn compatibel met de meeste
automaten die in de Belgische laboratoria beschikbaar zijn. De laboratoria die niet over
deze kweekmediums beschikken worden verzocht om contact op te nemen met het
Nationaal Referentielaboratorium (WIV) om geval per geval de technische mogelijkheden
te bespreken.



Als er een gerichte afname wordt uitgevoerd of als de geïnfecteerde prothese
verwijderd wordt, moet het microbiologisch onderzoek bestaan uit een klassiek
bacteriologisch onderzoek en een specifieke opsporing van mycobacteriën. Dit onderzoek
omvat minstens een rechtstreeks onderzoek en een kweek in een vloeibaar of vast
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medium. De incubatie duurt 42 dagen op 35 - 37 °C. Er bestaat geen commerciële
moleculaire methode die voldoende gevoelig is voor het opsporen van mycobacteriën via
polymerase chain reaction (PCR). Bepaalde laboratoria in België hebben technieken
ontwikkeld die kunnen bijdragen tot de diagnose ter aanvulling van bovengenoemde
methoden. De laboratoria worden verzocht om contact op te nemen met het Nationaal
Referentielaboratorium (WIV) om geval per geval de technische mogelijkheden te
bespreken.


Als de kweekuitslag positief is voor een mycobacterie, moet de definitieve identificatie
van M. chimaera op basis van het sequencen van minstens twee doelregio's van het DNA
van de bacterie gebeuren, meer bepaald ITS, 16S RNA, rpoB en hsp65. Parallel kunnen
andere identificatiemethodes (commerciële kits of MALDI-TOF MS) gebruikt worden,
maar ze moeten bevestigd worden door sequencing. De laboratoria die niet over deze
technieken beschikken worden verzocht om contact op te nemen met het Nationaal
Referentielaboratorium (WIV) om geval per geval de technische mogelijkheden te
bespreken.



Als een geval van diepe infectie veroorzaakt door M. chimaera bevestigd is, moet dit
enerzijds gemeld worden aan de dienst materiovigilantie overeenkomstig de procedure
beschreven op de website van het FAGG en anderzijds wordt het laboratorium verzocht
om rechtstreeks contact op te nemen met het Nationaal Referentielaboratorium. Dit laatste
verzekert er zich van dat alle nodige onderzoeken zijn uitgevoerd en zal de nodige
contacten opnemen met het ECDC.
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9.4. Algoritme

10 Omgevingstoezicht
10.1 Toezicht en controle van HCU's
Zie punt 8.
10.2. Microbiologische omgevingscontroles van de lucht
Sax en medewerkers (2015) hebben aangetoond dat bij een besmetting van een HCU de
lucht in de nabijheid van een ventilator van een HCU enkel besmet is wanneer deze HCU
in werking is, hetgeen niet het geval lijkt te zijn wanneer deze niet in werking is. Dankzij
recente onderzoeken in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc konden de waarnemingen
van Sax in Zwitserland bevestigd worden (Sax et al., 2015).
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Het FDA van de VS17 beveelt aan om alle HCU's te verwijderen die verdachte tekenen
vertonen van microbiële groei (verkleuring, troebelvorming, enz.) en in voorkomend geval
een omgevingscontrole van de lucht en het water te overwegen.
Wetenschappelijk gezien zijn er geen bewijzen voor het nut van bacteriologische controles
van de omgeving in de operatiezaal (Isenberg, 2004). Deze kunnen immers leiden tot een
verkeerde interpretatie, wegens een gebrek aan standaardisatie van de staalname en een
gebrek aan normen bij de analyse van de resultaten. De microbiële lading van de
ziekenhuisomgeving is omgekeerd evenredig met de doeltreffendheid van de toegepaste
praktijken inzake reiniging en ontsmetting.
Het risico op overdracht kan dus beperkt worden door goede hygiënepraktijken toe te
passen.
10.3. Microbiologische omgevingscontroles van oppervlakken
Het uitvoeren van bacteriologische controles van oppervlakken is enkel zinvol om een
infectieuze besmetting <wuit te sluiten die haar oorsprong in de omgeving kent.
De indicaties voor dergelijke controles zijn:
 in het geval van een epidemie die een opsporing van de bron rechtvaardigt en
een opvolging van het effect van de maatregelen. De beslissing tot het nemen
van stalen zal altijd gebeuren in overleg met het team voor ziekenhuishygiëne;
 wegens pedagogische reden, om de aandacht van het personeel te vestigen
op het belang van een nette en gezonde omgeving en op het verkregen effect
na reiniging of ontsmetting.

11 Andere overwegingen

11.1. Elementen die een rol spelen in de raming van de kostprijs van de maatregelen
Kost versus risico:
 Als we de incidentie van andere landen (Zwitserland, Verenigd Koninkrijk) op het
aantal cardiovasculaire ingrepen in België onder ECC zouden toepassen, blijft het
aantal theoretische gevallen nog altijd zeer laag (zie 2.3 Raming van het risico op
endocarditis en diepe infecties door M. chimaera en bijlage 1).
Deze vormen van endocarditis lijken echter bijzonder ernstige gevolgen te hebben
voor de besmette patiënten.
Gebrek aan reële analyse van de risico's (verband tussen endocarditis door M.
chimaera en besmetting van HCU zonder zekerheid over de overdrachtswijze ...)
voorlopige maatregelen in afwachting van afdoende epidemiologische studies.

17

http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm466963.htm)
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De meerkost van te nemen voorgestelde maatregelen om het risico te voorkomen die
door de betrokken ziekenhuizen gedragen moeten worden is zeer hoog, met name
wat betreft het nodige bijkomende personeel om de maatregelen uit te voeren. Op
basis van de analyse van de onderhouds- en ontsmettingsprocedures die in België
worden uitgevoerd (zie bijlage 2 en 3) kan de personeelskost geschat worden op bijna
9 uur/maand per HCU in werking, hetzij 1 VTE van gespecialiseerd personeel
(verpleegkundige-perfusionist) voor het merendeel van de gespecialiseerde centra.
De kostprijs van de reconditionering door het bedrijf Sorin/LivaNova van een HCU dat
als besmet wordt beschouwd, bedraagt ongeveer € 5.000 per HCU. In het geval een
ontsmetting onmogelijk is, moet er overwogen worden om een nieuw toestel aan te
kopen.
Uitgaande van de eenmalige kosten voor reconditionering (€ 5.000) en de
fragmentaire gegevens uit de enquête van het FAGG (44 HCU's die in België bij
hartchirurgie gebruikt worden waarvan 60% als besmet zou kunnen worden
beschouwd), kunnen de kosten voor de volksgezondheid om alle besmette HCU's te
reconditioneren geraamd worden op ongeveer € 150.000.

11.2. Andere mogelijk betrokken medische toestellen
ECMO …
11.3. Andere mogelijk betrokken pathogenen
Legionella, Pseudomonas
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VI 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: samenstelling en werking.
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 Alain VANDERKELEN en het
wetenschappelijk secretariaat door Muriel Baltes.
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MATHYS Vanessa
MEYNS Bart
MUTSERS Jacques
SAEGEMAN Veroniek
SCHUERMANS Annette
VANDERKELEN Alain

Medische microbiologie, expertise in
Mycobacterium
Cardiovasculaire en thoracale chirurgie
Perfusionniste
Medische
microbiologie,
infectiepreventie
Perfusionniste, extracorporale
circulatie
Cardiochirurgie, expertise in
klepchirurgie en endocarditis
Ziekenhuishygiëne, medische
microbiologie
Cardiochirurgie
Outbreak Support Team
Tuberculose, mycobactéries
Cardiochirurgie
Ziekenhuishygiëne
Geneeskunde, klinische biologie,
ziekenhuishygiëne
Ziekenhuishygiëne
Chirurgie

UCL
UCL
CHU Liège
UZGent
UZGent
KU Leuven
UZA
St Jan Klinieken
WIV
WIV
KU Leuven
CHU Liège
UZLeuven
UZLeuven
HMRA

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord:
LAMBOT Damien
DRIESMANS Christophe

DG POST/Vigilantie/Materiovigilantie
DG POST/Vigilantie/Materiovigilantie

FAGG
FAGG

De volgende firma's werden gehoord:
Hendrieckx Brigitte
Platzer Helmut
Blyau Patrick
Dupoux Thierry
Blancquaert Philippe
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Terumo
Terumo
Maquet
LivaNova
LivaNova
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VII BIJLAGEN
BIJLAGE 1: DATABASE - Cardiac Surgery in Numbers (BACTS)
(https://www.bacts.org/index.php?art=45)
Last modified on Wed 03 Sep 2014

Reporting Center
Cardiac Operations
Isolated CABG
Off-pump
On-pump
Valve only
CABG / Valve

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

27

28

29

29

29

28

28

28

28

28

28

11437 12773 13635 13694 12920 12876 12918 12356 12443 12594 12343
7008
1575
5433
1664
859

7661
2062
5599
1920
1074

Number of major cardiac operations
0-1
433
503
2-15
238
279
16-29
106
127
30-39
197
190
40-49
664
735
50-59
1769 2042
60-69
337
3456
70-79
3954 4613
80-89
679
807
>-90
20
21
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7785
2424
5361
2108
1292

7422
2423
4999
2221
1338

6654
2142
4512
2110
1315

6369
1992
4377
2118
1325

6209
1774
4435
2273
1417

5759
1598
4161
2388
1267

5660
1569
4091
2489
1436

5630
1244
4386
2509
1335

5596
1152
4444
2692
1310

- age distribution
464
505
520
270
283
253
149
149
127
211
205
198
723
695
653
2137 2084 1988
3758 3533 3455
4898 5156 4577
1012 1059 1079
13
25
70

558
254
138
188
675
2025
3285
4523
1215
15

573
264
122
184
645
1943
3339
4515
1320
13

598
276
124
169
666
1726
3176
4323
1285
13

586
218
178
223
613
1719
3152
4264
1465
25

541
245
127
211
611
1789
3171
4383
1512
25

489
227
130
189
652
1715
3194
4118
1590
39
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BIJLAGE 2 : Cleaning & decontamination 3T HCU (Sorin- LivaNova procedure)

PERMANENT
AFTER USE

5 min

SURFACE CLEANING
o

Aqueous alcohol (70% ethanol / 30% water)

SURFACE DISINFECTING
Next disinfectants kan be used :
o Tosylchloramide-natrium (chloramine-T)
o Alcohol (70% ethanol/ 30% isopropanol)
o BURATON 10F ou rapid®, CIDEX OPA®, MICROBAC
Forte®, PARASAFE®, PURSEPT®
Replacement of the tank water by filtered tap water added with 150ml 3%
H2O2 (50ml H2O2 must be added every 5 days)

20 Min

Every 1 week

200 Min

Every 2 weeks

CLEANING PROCEDURE : Cleaning & decontamination of the entire
system (HCU, tubes and connectors)
Cleaning & disinfecting agent:
-

3% end concentration Peracetic acid (Puristeril 340®)
1.054% end concentration hypochlorite sodium (CLOROX regular
bleach®)

Cleaning of the air filters

Every month
Every 12 months
HCU mycobacterium +

Microbiological monitoring of the water quality including aerobe, non
aerobe, fungi and mycobacterie
Replacement of the tubing and connectors
HCU Reconditioning by authorized service
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10 Min

BIJLAGE 3 : Cleaning & decontamination HCU 20, HCU 35 & HCU 40 (Maquet) procedure)

PERMANENT

Permanent UV-light at 254 nm (for UCU 20 & HCU 40)

Na elk gebruik

REINIGING VAN DE OPPERVLAKKEN
o Watterige alcoholoplossing (70% ethanol / 30% water)
DESINFECTIE VAN DE OPPERVLAKKEN
Volgende desinfectiemiddelen kunnen gebruikt worden :
o Tosylchloramide-natrium (chloramine-T)
o Alcohol (70% ethanol/ 30% isopropanol)
o BURATON 10F ou rapid®, CIDEX OPA®, MICROBAC
Forte®, PARASAFE®, PURSEPT®

5 min

Om de 2 weken

Water wisselen

20 Min

Maandelijks

CLEANING PROCEDURE** : Reiniging en desinfectie van het Systeem
(HCU, slangen en connectors)
Cleaning & disinfecting agent: Tosylchloramide sodium /
Chloramine-T ( CLORINA®)
Microbiological monitoring of the water quality
Luchtfilter reinigen

210 Min

Om de 3 maanden

Ontkalking procedure

10 Min

Om de 12 maanden

Inspectie en onderhoud door de geautoriseerde service

HCU mycobacterium +

Apparaat naar geautoriseerde service

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 35 −

BIJLAGE 4: brieven van de firma’s
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
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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 40 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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