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CandidaCandida in respiratoire stalenin respiratoire stalen
CandidaCandida sppspp

Meest frequente oorzaak van infecties door Meest frequente oorzaak van infecties door 
fungifungi
Klinisch beeld van lokale infectie tot Klinisch beeld van lokale infectie tot multimulti--
orgaanorgaan falenfalen
Normale floraNormale flora
CandidaCandida albicansalbicans = meest voorkomende species= meest voorkomende species



CandidaCandida in respiratoire stalenin respiratoire stalen
CandidaCandida sppspp

C. C. albicansalbicans
C. C. glabrataglabrata
C. C. tropicalistropicalis
C. C. kruseikrusei
C. C. parapsilosisparapsilosis
……



CandidaCandida in respiratoire stalenin respiratoire stalen
CandidaCandida sppspp

Endogene versus exogene invasieEndogene versus exogene invasie
DeficiDeficiëënte immuniteit (medicatie, nte immuniteit (medicatie, 
hyperglycemiehyperglycemie, corticostero, corticosteroïïdenden……))
CandidemieCandidemie::

TranslocatieTranslocatie
Aanwezigheid van Aanwezigheid van catheterscatheters

CathetersCatheters: langdurige : langdurige candidemiecandidemie, , tromboflebitistromboflebitis



Kremery V, Barnes AJ. Non-albicans candida spp. Causing fungaemia: 
pathogenicity and antifungal resistance. J Hosp Infect 2002;50:243-260
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CandidaCandida sppspp



CandidaCandida in respiratoire stalenin respiratoire stalen
CandidaCandida infectiesinfecties

Locale Locale mucosalemucosale//membraneuzemembraneuze infectiesinfecties
OrofaryngealeOrofaryngeale candidiasiscandidiasis
OesofagitisOesofagitis
VulvovaginitisVulvovaginitis
Chronische Chronische mucocutanemucocutane candidiasiscandidiasis
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CandidaCandida infectiesinfecties

CandidemieCandidemie
CandidaCandida in het bloedin het bloed
ImmuungecompromiteerdeImmuungecompromiteerde, ICU, ICU
klinisch beeld: minimale koorts klinisch beeld: minimale koorts 

tot tot fullfull--blownblown
Oogletsels, huidletsels, spierabcessenOogletsels, huidletsels, spierabcessen

Uitgezaaide Uitgezaaide candidiasiscandidiasis
Verschillende organen zijn geVerschillende organen zijn geïïnfecteerd door nfecteerd door 
hematogenehematogene verspreidingverspreiding
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CandidaCandida infectiesinfecties

InvasieveInvasieve candidacandida infectiesinfecties
UrinaireUrinaire tractustractus
EndoftalmitisEndoftalmitis
OsteoarticulairOsteoarticulair
MeningitisMeningitis
EndocarditisEndocarditis, , pericarditispericarditis, , mediastinitismediastinitis
HepatosplenischHepatosplenisch
PeritoneaalPeritoneaal en en intraintra--abdominaalabdominaal
EmpyeemEmpyeem
Laryngitis, Laryngitis, epiglottitisepiglottitis
PneumoniePneumonie
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CandidaCandida infectiesinfecties

Risicofactoren:Risicofactoren:

Centrale kathetersCentrale katheters
TPNTPN
CandidaCandida colonisatiecolonisatie
BlaascatheterBlaascatheter
NeutropenieNeutropenie
SteroSteroïïdenden
Mechanische ventilatieMechanische ventilatie
Breed spectrum ABBreed spectrum AB
RenaalRenaal falen met hemodialysefalen met hemodialyse
Abdominale heelkundeAbdominale heelkunde
GastointestinaleGastointestinale tractustractus perforatie en lekkende perforatie en lekkende anastomosesanastomoses
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Risicofactoren:Risicofactoren:

Centrale kathetersCentrale katheters
TPNTPN
CandidaCandida colonisatiecolonisatie
BlaascatheterBlaascatheter
NeutropenieNeutropenie
SteroSteroïïdenden
Mechanische ventilatieMechanische ventilatie
Breed spectrum ABBreed spectrum AB
RenaalRenaal falen met hemodialysefalen met hemodialyse
Abdominale heelkundeAbdominale heelkunde
GastointestinaleGastointestinale tractustractus perforatie en lekkende perforatie en lekkende anastomosesanastomoses
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CandidaCandida infectiesinfecties

Bevestigde Bevestigde candidacandida infectie (infectie (EuropeanEuropean
OrganizationOrganization forfor ResaerchResaerch and and TreatmentTreatment of of 
CancerCancer//MycosesMycoses StudyStudy GroupGroup = = 
EORTC/EORTC/MSGMSG))

MycologischeMycologische criteriacriteria: : CandidaCandida sppspp van bloedcultuur van bloedcultuur 
of van natuurlijk steriele lichaamsplaatsen of of van natuurlijk steriele lichaamsplaatsen of 
histologisch onderzoekhistologisch onderzoek
Klinische criteriaKlinische criteria: infectie niet  beantwoordend aan : infectie niet  beantwoordend aan 
AB R/, koorts ( >38.5AB R/, koorts ( >38.5°° C ) of hypothermie (< C ) of hypothermie (< 
3636°°C), onverklaarbare hypotensieC), onverklaarbare hypotensie
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CandidaCandida pneumonie:pneumonie:

diagnosediagnose

Primaire Primaire candidacandida pneumoniepneumonie
Aspiratie pneumonieAspiratie pneumonie
Zeer zeldzaam, bestaat het?Zeer zeldzaam, bestaat het?

Hematogeen uitgezaaide Hematogeen uitgezaaide candidiasiscandidiasis
Pulmonale letselsPulmonale letsels
Andere organenAndere organen
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CandidaCandida pneumonie:pneumonie:

diagnosediagnose

Kliniek:Kliniek:
Aspecifieke symptomen: ernstig ziek Aspecifieke symptomen: ernstig ziek patientpatient, , 
veranderde mentale status, koorts, veranderde mentale status, koorts, tachypneetachypnee, , 
dyspneedyspnee, , thoracalthoracal pijn, aspiratiepijn, aspiratie……

Radiologie:Radiologie:
AspecifiekeAspecifieke tekenstekens: : normaalnormaal, , bilateralebilaterale interstitiinterstitiëële of le of 
alveolairealveolaire nodulairenodulaire infiltrateninfiltraten, , cystischecystische letselsletsels, , 
cavitairecavitaire letselsletsels, , exsudatieveexsudatieve pleuralepleurale effusieeffusie
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CandidaCandida pneumonie:pneumonie:

diagnosediagnose

Microbiologie:Microbiologie:
Positieve cultuur van een normaal steriele plaats is Positieve cultuur van een normaal steriele plaats is 
diagnostischdiagnostisch

Cerebrospinaal vocht, gewrichtsvocht, abcesCerebrospinaal vocht, gewrichtsvocht, abces

Positieve cultuur van sputum, BAL, open Positieve cultuur van sputum, BAL, open wondeswondes, , 
abdominale abdominale drainsdrains, epitheel/, epitheel/mucocutanemucocutane bronnen is bronnen is 
NIETNIET diagnostisch.diagnostisch.
Geen verschil tussen Geen verschil tussen colonisatiecolonisatie en infectie.en infectie.
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CandidaCandida pneumoniepneumonie

diagnosediagnose

AnatomopathologieAnatomopathologie::
Gisten of Gisten of pseudohyfepseudohyfe in long in long biopsiebiopsie

Gouden standaard
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Zo aanvraag Zo aanvraag ““fungifungi””

C-plaat Sabouraud

Typering van 
Candida tot op 
species niveau

Filamenteuze
fungi en candida
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huidige werkwijzehuidige werkwijze

CC--plaatplaat (sputum werkpost): (sputum werkpost): 
C. C. albicansalbicans, , C.glabrataC.glabrata, , C.tropicalisC.tropicalis en C. en C. kruseikrusei

Zo geen resultaat: ID gist werkpost: Zo geen resultaat: ID gist werkpost: VitekVitek yeastyeast, , 
ID 32CID 32C
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Zo geen aanvraag Zo geen aanvraag ““fungifungi””
Identificatie tot op species niveau (ID gist werkpost):Identificatie tot op species niveau (ID gist werkpost):

Steeds uit een BALSteeds uit een BAL
Andere respiratoire Andere respiratoire 

stalen volgens schemastalen volgens schema

Mondflora ?

aanwezig zeldzaam of afwezig

Gisten
< +
NCA

Gisten
> +

Vitek YST

•Gisten worden niet
verder geïdentificeerd
antwoord: mondflora
•indien specifiek aangevraagd
antwoord CDAL of NCA
(zie C-plaat)
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KiembuistestKiembuistest::
MensenplasmaMensenplasma

VitekVitek YeastYeast
ID 32CID 32C
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huidige werkwijzehuidige werkwijze

1185 stalen op de sputum werklijst

657 stalen geen 
aanvraag voor fungi

528 aanvragen voor  fungi ( sputum 
werkpost, via C-plaat)

125 C albicans

39    C glabrata

1      C krusei

13    C tropicalis

32 A fumigatus 62 stalen worden toch 
uitgewerkt voor 
candida (ID gist 
werkpost, via 
kiembuistest, Vitek)

11 stalen worden 
geïdentificeerd op de ID gist 
werkpost (via Vitek)
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huidige werkwijzehuidige werkwijze

Gegevens Gegevens candidacandida zonder aanvraagzonder aanvraag

62 uitgevoerde analyses voor candida zonder aanvraag
7 patiënten werden behandeld met antifungale middelen
de behandelende patiënten komen allemaal van 
intensieve diensten
22 aanvragen werden dubbel gedaan ( > 1 aanvraag bij 
deze patiënt), soms met verschillende species soorten
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huidigehuidige werkwijzewerkwijze

GegevensGegevens 2004 (APR2004 (APR--DRG):DRG):
72 meldingen van 72 meldingen van candidacandida pneumonie pneumonie 
29 zuivere 29 zuivere candidacandida pneumonie, geen vermelding van pneumonie, geen vermelding van 
een andere kiemeen andere kiem
Afdelingen zuivere Afdelingen zuivere candidacandida pneumonie: pneumonie: 

4 abdominale, 1 cardiologie, 1 geriatrie, 6 gezwelziekte, 1 4 abdominale, 1 cardiologie, 1 geriatrie, 6 gezwelziekte, 1 
hematologie, 1 hepatologie, 1 algemeen interne, 8 hematologie, 1 hepatologie, 1 algemeen interne, 8 ITEITE, 2 , 2 
kindergeneeskunde, 1 kindergeneeskunde, 1 nefrologienefrologie, 1 neurologie, 1 , 1 neurologie, 1 
pneumologiepneumologie, 1 , 1 thoracalethoracale
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Toekomst?Toekomst?
SerologsicheSerologsiche test procedures: test procedures: 

mannanmannan, 1, 1--33--betabeta--DD--glucan, glucan, enolaseenolase, antistoffen tegen , antistoffen tegen 
enolaseenolase en hsp90, en hsp90, fungalefungale metabolieten (vb metabolieten (vb DD--arabinitolarabinitol). ). 
Nog geen klinische acceptatie en gebruikNog geen klinische acceptatie en gebruik

Moleculair onderzoek: Moleculair onderzoek: 
in onderzoek, nog geen klinisch gebruikin onderzoek, nog geen klinisch gebruik
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CandidaCandida in respiratoire stalen:in respiratoire stalen:
AppraisalAppraisal

Guidelines for treatment of Guidelines for treatment of candidiasiscandidiasis (IDSA guidelines).(IDSA guidelines).
Division of Infectious Diseases, University of Alabama at BirminDivision of Infectious Diseases, University of Alabama at Birmingham, Alabama 35294gham, Alabama 35294--0006, 0006, 
USA. Pappas PG, Rex JH, USA. Pappas PG, Rex JH, SobelSobel JD et JD et al.Infectiousal.Infectious Diseases Society of America.Diseases Society of America.

Invasive Invasive candidiasiscandidiasis in in immunocompromisedimmunocompromised hospitalized patients.hospitalized patients.
ArchArch MedMed Res.Res. 2005 Nov2005 Nov--Dec;36(6):660Dec;36(6):660--71 Sims CR, 71 Sims CR, OstroskyOstrosky--ZeichnerZeichner L, Rex JH.L, Rex JH.
Management of Candida species infections in critically ill patieManagement of Candida species infections in critically ill patients.nts.
Lancet Infect Dis.Lancet Infect Dis. 2003 Dec;3(12):7722003 Dec;3(12):772--85 85 EggimannEggimann P, P, GarbinoGarbino J, J, PittetPittet D.D.
Epidemiology of Candida species infections in critically ill nonEpidemiology of Candida species infections in critically ill non--immunosuppressedimmunosuppressed patients.patients.
Lancet Infect Dis.Lancet Infect Dis. 2003 Nov;3(11):6852003 Nov;3(11):685--702 702 EggimannEggimann P, P, GarbinoGarbino J, J, PittetPittet D.D.
British Society for Medical Mycology proposed standards of care British Society for Medical Mycology proposed standards of care for patients with invasive fungal for patients with invasive fungal 
infections.infections.
Lancet Infect Dis.Lancet Infect Dis. 2003 Apr;3(4):2302003 Apr;3(4):230--40  40  DenningsDennings DW, DW, KibblerKibbler CC, Barnes RA; British Society for CC, Barnes RA; British Society for 
Medical Mycology.Medical Mycology.
VentilatorVentilator--associated pneumonia. associated pneumonia. Am J Am J RespirRespir CritCrit Care Med.Care Med. 2002 Apr 1;165(7):8672002 Apr 1;165(7):867--903 903 ChastreChastre J, J, 
FagonFagon JX.                                                            JX.                                                            
International Conference for the Development of a Consensus on tInternational Conference for the Development of a Consensus on the Management and Prevention of he Management and Prevention of 
Severe Severe CandidalCandidal Infections. Infections. ClinClin Infect Dis.Infect Dis. 1997 Jul;25(1):431997 Jul;25(1):43--59 Edwards JE 59 Edwards JE JrJr, , BodeyBodey GP, Bowden RA, GP, Bowden RA, 
et al.et al.
Primary Candida pneumonia. Experience at a large cancer Primary Candida pneumonia. Experience at a large cancer centercenter and review of and review of theliterature.Medicinetheliterature.Medicine
(Baltimore). 1993 May;72(3):137(Baltimore). 1993 May;72(3):137--42.Haron E, 42.Haron E, VartivarianVartivarian S, S, AnaissieAnaissie E, E, DekmezianDekmezian R, R, BodeyBodey GP.GP.
Pulmonary disease caused by Candida species. Am J Med. 1977 Dec;Pulmonary disease caused by Candida species. Am J Med. 1977 Dec;63(6):91463(6):914--25. 25. MasurMasur H, Rosen PP, H, Rosen PP, 
Armstrong D.Armstrong D.
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AppraisalAppraisal: : AnalyticAnalytic performanceperformance

Clinical Microbiology procedures handbook. Clinical Microbiology procedures handbook. 
Second edition. 2004 Isenberg HDSecond edition. 2004 Isenberg HD

RejectiecriteriaRejectiecriteria: aanwezigheid van : aanwezigheid van 
epitheelcellen en epitheelcellen en polymorfonucleairepolymorfonucleaire cellen. cellen. 
De De QQ--scorescore van het staalvan het staal



# cellen/veld (10 x 10)# cellen/veld (10 x 10) QQ--waardewaarde

00 00

11--99 11

1010--2424 22

> 25> 25 33
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AppraisalAppraisal: : AnalyticAnalytic performance performance 

QQ--scorescore ==

QQ--waardewaarde polynucleairenpolynucleairen –– QQ--waardewaarde epitheelcellenepitheelcellen

Q0: geen representatief staal voor de infectiehaardQ0: geen representatief staal voor de infectiehaard
Q1: weinig representatief staal voor de infectiehaardQ1: weinig representatief staal voor de infectiehaard
Q2: matig representatief staal voor de infectiehaardQ2: matig representatief staal voor de infectiehaard
Q3: representatief staal voor de infectiehaardQ3: representatief staal voor de infectiehaard
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AppraisalAppraisal: : AnalyticAnalytic performanceperformance

rapportering van rapportering van pathogenenpathogenen van onderste van onderste 
luchtweginfecties.luchtweginfecties.

……Report Report yeast yeast as as ““isolates consistent with micro organisms encountered in isolates consistent with micro organisms encountered in 
the upper respiratory tractthe upper respiratory tract”” ……

……candidacandida organisms are not a cause of pneumoniaorganisms are not a cause of pneumonia, except possible in , except possible in 
oncology (e.g. leukaemia) or lung transplant patients or in neononcology (e.g. leukaemia) or lung transplant patients or in neonates. Even in ates. Even in 
those cases, growth of Candida in lower respiratory specimens, rthose cases, growth of Candida in lower respiratory specimens, regardless of egardless of 
species, does not correlate with disease. Yeasts are normal inhaspecies, does not correlate with disease. Yeasts are normal inhabitants of the bitants of the 
mouthmouth……..
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AppraisalAppraisal: : AnalyticAnalytic performanceperformance

TurnTurn--aroundaround--timetime::

CC--plaatplaat: 24: 24--48 uur 48 uur 
KiembuistestKiembuistest: 2 uur: 2 uur
VitekVitek YeastYeast: 16: 16--24 uur24 uur
ID 32 C: 24ID 32 C: 24--48 uur48 uur
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AppraisalAppraisal: : Diagnostic performanceDiagnostic performance

Sensitiviteit, specificiteitSensitiviteit, specificiteit
KontoyiannisKontoyiannis et al. (histologische controle) et al. (histologische controle) 

Sputum, BALSputum, BAL
sensitiviteit was respectievelijk: 85% en 71%sensitiviteit was respectievelijk: 85% en 71%
specificiteit was respectievelijk: 60% en 57% specificiteit was respectievelijk: 60% en 57% 

ElEl--Ebiary M et al. Ebiary M et al. (histologische controle): de diagnostische (histologische controle): de diagnostische 
parameters met histologie als gouden standaard werden  berekend.parameters met histologie als gouden standaard werden  berekend.

endotrachealeendotracheale aspiratie, aspiratie, PSBPSB, BAL gerichte , BAL gerichte longbiosielongbiosie, blinde , blinde 
biopsiebiopsie::

sensitiviteit was respectievelijk: 100, 50, 50, 74 en 100%,sensitiviteit was respectievelijk: 100, 50, 50, 74 en 100%,
de specificiteit was respectievelijk:  67, 55, 70, 33 en 20de specificiteit was respectievelijk:  67, 55, 70, 33 en 20

Pulmonary Pulmonary candidiasiscandidiasis in patients with cancer: an autopsy in patients with cancer: an autopsy study.Clinstudy.Clin Infect Dis. 2002 Feb 1; 34(3):400Infect Dis. 2002 Feb 1; 34(3):400--3. 3. EpubEpub 2001 Dec 17. 2001 Dec 17. KontoyiannisKontoyiannis DP et al .DP et al .
Significance of the isolation of Candida species from respiratorSignificance of the isolation of Candida species from respiratory samples in critically ill, nony samples in critically ill, non--neutropenicneutropenic patients. An immediate patients. An immediate postmortempostmortem histologichistologic
study. study. Am J Am J RespirRespir CritCrit Care Med.Care Med. 1997 Aug;156(2 Pt 1):5831997 Aug;156(2 Pt 1):583--90. El90. El--EbiaryEbiary et al.et al.
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AppraisalAppraisal: : Diagnostic performanceDiagnostic performance

Positief Positief predictievepredictieve waarde (waarde (PPWPPW) en negatief ) en negatief predictievepredictieve
waarde (waarde (NPWNPW):):

KontoyiannisKontoyiannis et al. beschrijft een PPW en een NPW et al. beschrijft een PPW en een NPW 
voor sputum van respectievelijk 42% en 93% en voor sputum van respectievelijk 42% en 93% en 
voor voor bronchoalveolairebronchoalveolaire lavagelavage van 29% en 89%. van 29% en 89%. 

Pulmonary candidiasis in patients with cancer: an autopsy study.Clin Infect 
Dis. 2002 Feb 1; 34(3):400-3. Epub 2001 Dec 17. Kontoyiannis DP et al.
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AppraisalAppraisal: : Clinical impactClinical impact

De diagnose van De diagnose van CandidaCandida pneumonie die enkel pneumonie die enkel 
gebaseerd is op microbiologische data is vaak gebaseerd is op microbiologische data is vaak 
incorrect (incorrect (BIIIBIII).).
Een positieve cultuur maakt geen onderscheid Een positieve cultuur maakt geen onderscheid 
tussen infectie, kolonisatie of contaminatie. tussen infectie, kolonisatie of contaminatie. 
Therapie opstarten op basis van een Therapie opstarten op basis van een CandidaCandida
isolatie uit een respiratoir secreet zonder andere isolatie uit een respiratoir secreet zonder andere 
tekens van tekens van invasieveinvasieve ziekte wordt afgeraden. ziekte wordt afgeraden. 
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AppraisalAppraisal: : Clinical impactClinical impact

TherapeuticTherapeutic aspect aspect 
de aanwezigheid van de aanwezigheid van CandidaCandida in respiratoire stalen is in respiratoire stalen is 
geen indicatie voor het opstarten van geen indicatie voor het opstarten van antifungaleantifungale
therapietherapie
Rapportering van Rapportering van CandidaCandida in respiratoire stalen kan in respiratoire stalen kan 
leiden tot overbehandeling leiden tot overbehandeling 
OverdiagnoseOverdiagnose van de zeldzaam voorkomende van de zeldzaam voorkomende 
CandidaCandida pneumonie kan leiden tot onthouden van pneumonie kan leiden tot onthouden van 
de exacte diagnose van de patide exacte diagnose van de patiëënt.nt.
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Appraisal: Clinical impactAppraisal: Clinical impact

HealthHealth outcomeoutcome and and organisationalorganisational impactimpact
Beperkte identificatie van Beperkte identificatie van CandidaCandida (gisten, geen (gisten, geen 
cryptococcencryptococcen) versus identificatie tot op species ) versus identificatie tot op species 
niveau van niveau van candidacandida uit respiratoire stalen.uit respiratoire stalen.

Geen impact op de outcome

Korter hospitaalverblijf

Lagere kostprijs
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AppraisalAppraisal: : Clinical impactClinical impact

““ColonisationColonisation indexindex””

CandidaCandida colonizationcolonization and and subsequentsubsequent infectionsinfections
in  in  criticallycritically illill surgicalsurgical patientspatients..
Ann Ann SurgSurg. 1994 . 1994 DecDec;220(6):751;220(6):751--8.8.
PittetPittet DD, , MonodMonod M, M, SuterSuter PM, PM, FrenkFrenk E, E, 
AuckenthalerAuckenthaler R. R. DivisionDivision of of InfectiousInfectious DiseasesDiseases, , 
UniversityUniversity HospitalHospital of Geneva, of Geneva, SwitzerlandSwitzerland. . 
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AppraisalAppraisal: : Clinical impactClinical impact

““ColonisationColonisation indexindex”” van van PittetPittet et al.:et al.:
Rol van Rol van candidacandida kolonisatie bij infecties bij kolonisatie bij infecties bij 
kritisch zieke patikritisch zieke patiëëntennten
Prospectieve cohort studieProspectieve cohort studie
Ratio van Ratio van van het aantal gekoloniseerd plaatsen van het aantal gekoloniseerd plaatsen 
van het lichaam met genotypisch dezelfde van het lichaam met genotypisch dezelfde 
CandidaCandida sppspp over het totale aantal plaatsen van over het totale aantal plaatsen van 
het lichaam die getest zijn.het lichaam die getest zijn.
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CandidaCandida in respiratoire stalenin respiratoire stalen
AppraisalAppraisal: : Clinical impactClinical impact

PreemptievePreemptieve therapie (therapie (EggimanEggiman et al.):et al.):
Vroeg opstarten van Vroeg opstarten van antifungaleantifungale therapie therapie 
PatiPatiëënten met evidentie van nten met evidentie van candidacandida colonisatiecolonisatie
Meerdere risicofactoren voor Meerdere risicofactoren voor candidacandida infectieinfectie

KostKost
ToxiciteitToxiciteit
ResistentieResistentie

Epidemiology of candida species infections in critically ill non-immunosuppressed
patients. Eggimann P, Garbino J, Pittet D Lancet Infect Dis 2003;3:772-785. 

Assesment of preemptive treatment to prevent severe candidiasis in critically ill surgical
patients. Crit Care Med 2004 Vol.32,2443-2449.
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AppraisalAppraisal: : CostCost impactimpact

CostCost impact impact 
Kostprijs identificatiemethodes Kostprijs identificatiemethodes 

CC--plaatplaat: : 1,652 1,652 €€ / plaat/ plaat
VitekVitek yeastyeast kaart: kaart: 3,17 3,17 €€
ID 32CID 32C: : 4,34 4,34 €€

Schimmelkweek, exclusief gisten Schimmelkweek, exclusief gisten B150 B150 
SchimmelidentificatieSchimmelidentificatie B250 B250 
Kweek gisten inclusief identificatie C Kweek gisten inclusief identificatie C albicansalbicans B80 B80 
Identificatie gisten exclusief  C Identificatie gisten exclusief  C albicansalbicans B250B250



De identificatie van gisten uit De identificatie van gisten uit 
respiratoire stalenrespiratoire stalen

Algemeen: Algemeen: candidacandida, , candidacandida infecties en infecties en candidacandida
pneumoniepneumonie
CandidaCandida pneumonie: diagnosepneumonie: diagnose
Huidige werkwijzeHuidige werkwijze
AppraisalAppraisal
Expert Expert opinionopinion
““toto dodo””



CandidaCandida in respiratoire stalenin respiratoire stalen

EpertEpert opinionopinion
Prof W Peetermans, Prof Van Wijngaerden: Prof W Peetermans, Prof Van Wijngaerden: CandidaCandida identificatie uit respiratoire identificatie uit respiratoire 
stalen is niet noodzakelijk, misdiagnose. stalen is niet noodzakelijk, misdiagnose. 
Dr. W Dr. W MeerssemanMeersseman: Geen verdere identificatie van : Geen verdere identificatie van CandidaCandida noodzakelijk. Soms noodzakelijk. Soms 
wordt er op de MIC gekeken naar de kolonisatie van patiwordt er op de MIC gekeken naar de kolonisatie van patiëënten voor nten voor CandidaCandida. De . De 
vermelding van de aanwezigheid van gisten in respiratoire stalenvermelding van de aanwezigheid van gisten in respiratoire stalen zou voldoende zou voldoende 
zijn, geen typering noodzakelijk.zijn, geen typering noodzakelijk.
Prof J Prof J MaertensMaertens ( hematologie): Identificatie van ( hematologie): Identificatie van CandidaCandida in respiratoire stalen is in respiratoire stalen is 
niet noodzakelijk.niet noodzakelijk.
Dr. I Dr. I SurmontSurmont, , HeiligHeilig--HartziekenhuisHartziekenhuis RoeselareRoeselare ( geen systematische identificatie ( geen systematische identificatie 
tot op  species  niveau).tot op  species  niveau).
International Conference for the Development of a Consensus on tInternational Conference for the Development of a Consensus on the he 
Management and Prevention of Severe Management and Prevention of Severe CandidalCandidal Infections: Infections: Wanneer Wanneer CandidaCandida
gegeïïsoleerd wordt uit vb. sputum, urine, (bij soleerd wordt uit vb. sputum, urine, (bij nietniet--neutropeneneutropene patipatiëënten met tekens nten met tekens 
van infectie, niet beantwoordend aan antibacterivan infectie, niet beantwoordend aan antibacteriëële therapie ) met 2 of meer risico le therapie ) met 2 of meer risico 
factoren voor een factoren voor een invasieveinvasieve candidiasiscandidiasis; 18/20 start ; 18/20 start antifungaleantifungale therapie.therapie.
Dr. A Jeurissen,   Breda, Geen identificatie tot op species niveDr. A Jeurissen,   Breda, Geen identificatie tot op species niveau, enkel op de au, enkel op de 
intensieve diensten. Opstarten van intensieve diensten. Opstarten van antifungaleantifungale therapie: dagelijks toer op therapie: dagelijks toer op 
intensieve, samen bespreking met intensieve, samen bespreking met intensivistenintensivisten.  .  
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Algemeen: Algemeen: candidacandida, , candidacandida infecties en infecties en candidacandida
pneumoniepneumonie
CandidaCandida pneumonie: diagnosepneumonie: diagnose
Huidige werkwijzeHuidige werkwijze
AppraisalAppraisal
Expert Expert opinionopinion
““toto dodo””



CandidaCandida in respiratoire stalenin respiratoire stalen
To do/ActionsTo do/Actions

Geen identificatie en rapportering van Geen identificatie en rapportering van CandidaCandida in respiratoire in respiratoire 
stalen bij aanvraag stalen bij aanvraag ““fungifungi””. . 
Zo Zo ““fungifungi”” niet is aangevraagd door de clinici. De identificatie van niet is aangevraagd door de clinici. De identificatie van 
gisten ook niet meer uitvoeren. gisten ook niet meer uitvoeren. 
Telefonische bijaanvraag voor gisten identificatie mogelijk lateTelefonische bijaanvraag voor gisten identificatie mogelijk laten n 
zo er voldaan wordt aan bepaalde criteria.zo er voldaan wordt aan bepaalde criteria.
Op de meer intensieve diensten wordt er soms gewerkt met Op de meer intensieve diensten wordt er soms gewerkt met ““ de de 
graad van kolonisatiegraad van kolonisatie”” van de pativan de patiëënt voor nt voor CandidaCandida. De graad . De graad 
van kolonisatie wordt in de meeste studies als een risicofactor van kolonisatie wordt in de meeste studies als een risicofactor 
aanzien voor het ontwikkelen van een aanzien voor het ontwikkelen van een CandidaCandida infectie. Verdere infectie. Verdere 
evaluatie van dit behandelingsprotocol, in studieverband, wordt evaluatie van dit behandelingsprotocol, in studieverband, wordt 
best uitgevoerd.best uitgevoerd.
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