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ENDOCARDITIS

Endocarditis is een ontsteking van het endocardium. Het heeft 
betrekking op de hartkleppen (natief en prothese). Ook andere 
structuren zoals het interventriculair septum, de chordae tendinae en 
zelfs intracardiale devices.

Infectieuze endocarditis: typisch vegetaties (bloedplaatjes-fibrine-MO)

Outcome: 1/3 mortaliteit binnen het jaar na diagnose



ENDOCARDITIS



ENDOCARDITIS: PATHOGENESE

Werdan K et al,  2014, Nat Rev Cardiol



ENDOCARDITIS: CLASSIFICATIE

• Onderliggende 
hartafwijking

• Avirulente micro-
organismen

• Metastatische 
abcessen zijn 
zeldzaam

• Indolent

• Fulminante ziekte

• Snelle 
klepdestructie

• Metastatisch abces

Acute

S. aureus

Subacute

S. viridans// 
enterococcen

Prothese klep

50% S. epidermidis 
and aureus

Gram negatieve 
bacil/fungi

Natieve klep

75% Str viridans

6% enterococci



ENDOCARDITIS: MICROBIOLOGIE

Staphylococcus aureus: 25-30%

Coagulase negatieve staphylococcen: 11%

Streptococcus viridans: 30%

Enterococcus: 10%

GNB: 5% (HACEK (Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella 
corrodens, Kingella): 2%)

Candida species: 2%

Geen micro-organisme: 5%



CULTUUR NEGATIEVE ENDOCARDITIS

 >50% door AB gebruik

 Niet-infectieuze aandoeningen:

 SLE (Libman Sacks endocarditis)

 Loeffler’s endocarditis

 Myxoom

 Trombotische endocarditis

Tropheryma whipplei, Mycoplasma spp, 
Chlamydia spp



ENDOCARDITIS: SYMPTOMEN



ENDOCARDITIS: SYMPTOMS



ENDOCARDITIS: RISICOFACTOREN

• Aortastenose, congenitale hartafwijking, klepdefect, voorgaande 
episode van endocarditis, protheseklep (5% infection rate), IV drugs, 
ICED

• leeftijd (25-50% > 60 jaar)

• Sex (M/V:3/1)



2015 ESC GUIDELINES



ENDOCARDITIS: MODIFIED DUKE CRITERIA

 Major criteria

1. Hemocultuur positief

A. Typische MO, 2 verschillende afnames

• S. viridans, S. gallolyticus, HACEK groep, S. aureus

• Community-acquired enterococcen, in de afwezigheid van een primaire 
focus

B. MO passend bij endocarditis, persisterende positieve afnames

• Minstens twee positieve HC afgenomen  > 12h apart

• 3/3  HC positief of minstens 4 aparte HC pos (afgenomen met 1u apart)

C. Coxiella burnetii fase I IgG AB titer ≥ 1:800

2. Beeldvorming positief voor endocarditis



ENDOCARDITIS: MODIFIED DUKE CRITERIA

 Minor criteria

1. Voorbeschikkende factoren: hartafwijkingen, IV druggebruik

2. Koorts > 38°C

3. Vasculaire letsel

4. Immunologische letsel (glomerulonefritis, Osler node, RF)

5. Microbiologische evidentie: positieve HC maar niet volgens major criteria



ENDOCARDITIS: MODIFIED DUKE CRITERIA

 Definitive IE

 2 major criteria

 1 major criteria en 3 minor criteria

 5 minor criteria

 Possible IE

• 1 major criteria en 1 minor criteria

• 3 minor criteria



DIAGNOSTIEK (1)

 Key points

AHA: neem 3 sets HC van ≠ punctieplaatsen, 1u tussen de eerste en de laatste

ESC = AHA; herhaal HC na 48-72u therapie

BSAC: 2 sets van HC  binnen het uur  bij patiënten met acute sepsis <-> 3 sets  ≥ 
6u  in geval van subacute of chronische endocarditis

Mayo clinic:  Te weinig evidentie voor verschillend tijdstip afname HC raden 
dit niet aan

Incubatietijd van 5 dagen is voldoende (uitzondering is  Cutibacterium acnes: 14 
dagen)

CLSI: advies van subcultuur op CHOC agar als de culturen negatief zijn na 5 
dagen.

BSAC: geen aanbeveling van subcultuur



DIAGNOSTIEK (2)

 Grootte vegetaties afhankelijk van MO

 S. aureus: frequent uitgebreide vegetaties

 C. burnetti, T. whipplei, Bartonella: beperkte vegetatie-normaal aspect

 APO:

 S. aureus: neutrofielen

 T. whipplei, C. burnetti, Bartonella: mononucleair, macrofagen

 PAS kleuring voorkeur voor detectie T. whipplei (schuimmacrofagen)



DIAGNOSTIEK (3)

 PCR:

 16s rRNA PCR: 

 Cultuur-negatieve endocarditis: 60-100% (5 studies)

 Specificiteit: 77-100%

 Organisme-specifieke PCR: betere sensitiviteit

 Studie Bartonella: 

 16s rRNA PCR: positief in 60% (21/35)

 Batonella specifieke PCR:  positief in 92% (48/52)

 !! Lange persistentie van bacterieel DNA (tot enkele jaren)



DIAGNOSTIEK (4)

 Role of blood cultures

Liesman R et al, 2017, Journal of Clinical Microbiology



DIAGNOSTIEK(5)

Liesman R et al, 2017, Journal of Clinical Microbiology



IMPLANTABLE CARDIAC ELECTRONIC
DEVICE INFECTIES



ICED INFECTIES: HIGHLIGHTS

 10% van alle endocarditis casussen

 Mortaliteit: 0% en 35%

 Diagnostisch moeilijker > infectieuze endocarditis

1. Echocardio is minder accuraat

2. Hemoculturen zijn minder gevoelig

3. Diagnose wordt vergeten

 30-45% van patiënten met aanhoudende Stayphylococcen bacteriëmie
hebben ICED infectie

 ICED en S. aureus: Kijk device na

 !! Vegetaties op de lead kunnen aanwezig zijn, ook indien er geen 
infectie is: vegetaties werden gezien in 10% van de casussen waarbij er 
een TEE werd uitgevoerd o.w.v. andere reden dan ICED infectie.



ICED INFECTIES: HIGHLIGHTS

Chronisch/subacuut:  3 sets hemoculturen afnemen ≥ 6u tussen

Severe sepsis:  2 sets afnemen met 1u tussen en voor start AB

Opnieuw HC nemen 48-72u na verwijderen van ICED

Bij infectie, weefsel nemen van de pocket en opsturen voor kweek

Lead tips kunnen vals positief zijn door contaminatie bij verwijdering

Als weefsel negatief zijn, langere incubatie (Mycobacterium spp, Nocardia
spp)

Sonicatie van ICED



ICED INFECTIONS: MANAGEMENT
IC

E
D

in
fe

ct
io

n

Early post-implantation
inflammation (<30days)

ICED can be left in situ. Role 
of AB unclear

Pocket infection
uncomplicated

Hardware removal AND treat
for skin and soft tissue 

infection (10-14d)

Pocket infection complicated 

Hardware removal

no vegetation treat as 
uncomplicated

Hardware removal
vegetation: cfr ICED-LI/IE

ICED–LI/IE
Hardware removal, 4-6 weeks 

treat like IE 



ICED INFECTIES: HIGHLIGHTS

 Management

Optimale tijd voor reïmplantatie is niet gekend:  +/-7-10 dagen

ESC guidelines 2015: reïmplantatie aan de contralaterale zijde, 
indien de HC negatief zijn 72 h voor de implantatie. 

ESC guidelines 2015: stel uit voor 14 dagen wanneer er resterende 
klepletsels zijn.



BRUCELLA



BRUCELLA: ORGANISME

 Voorkomen: Mediterraans gebied, Mexico, Zuid en Centraal- Amerika, Oost-
Europa, Azië, Afrika, Caraïben, Midden-Oosten

 Intracellulair, gram negatief, coccobacillair

 Overdracht door ongepasteuriseerde melk en kaas (meest voorkomend), 
inhalatie (labo’s), wondes huid (dierenartsen, slachthuiswerkers)

 Kan lang overleven: 10 we in bodem , 17 we in faeces, 3 we in melk en ijs en 
maanden in kaas

Brucella abortus: koeien, kamelen zeldzaam, sporadisch nog bij bizon

Brucella canis: honden, dierenartsen, kwekers

Brucella suis: varken, bij jagers (biovar 1 en 3, zeer pathogeen)

Brucella melitensis: schapen, geiten, kamelen; meest teruggevonden bij 
mensen, ongepasteuriseerde producten



BRUCELLA: ORGANISME



BRUCELLA: SYMPTOMEN

 Incubatie: 1-4 weken

 S/: vermoeidheid, nachtzweten, malaise, anorexie, artralgie, gewichtsverlies

 Complicaties: osteomyelitis, septische artritis, meningitis (chronisch), orchitis

 Endocarditis:

 meestal linkszijdig en 2/3e op voordien beschadigde klep 

 Hartfalen bij 70% 

 Myocardiale abcessen zijn frequent



BRUCELLA: 
LABORATORIUMDIAGNOSTIEK

 Serologisch onderzoek:

Seroconversie IgM: 1 week na infectie (piek na 4 weken)

IgG: vanaf de tweede week na infectie

Persistentie IgG 15-20% na therapie

Ag van Brucella melitensis en B. abortus

 Whole-cell Ag: gebruikt in agglutinatie en IFA

 Gezuiverde LPS, proteine extracten: ELISA

 !! B. canis heeft geen kruisreactie met Ag van andere Brucella spp.

Agglutinatie test: geen differentiatie tussen type antilichaam

 Eerst screening, dan confirmatie



BRUCELLA: 
LABORATORIUMDIAGNOSTIEK
 Op slides:

• Brucellacapt test: immunocapture techniek, detectie van IgG en IgA (18-24 uur 
gekend)

• Rose Bengale antigentest: Rose Bengale antigen (van Brucella abortus) + 
serum = agglutinatie 

Na 4 min positief, echter wanneer hoge IgA 8 minuten nodig

Vals  negatief  bij chronische presentatie,  vals positief door kruisreactie

 In tube:

• Serum agglutinatie testen: vier-voudige titerstijging, 1-malig ≥ 1:160

Kruisreactie met F. tularensis is mogelijk

24 u

Vals  negatief  (vooral bij chronische presentatie)

ELISA: snel, goede sensitiviteit en specificiteit

Indirecte fluorescentie assay: slechte detectie van IgA



BRUCELLA: 
LABORATORIUMDIAGNOSTIEK

 PCR: wegens lage incidentie, sensitiviteit moeilijk te achterhalen (50-
100 %)

 kweek:

• Incubatie van 6 weken met finale subcultuur, indien Castaneda fles 

• Bactec/BacTAlert: geen nood tot incubatie langer dan 10 tot 14 
dagen



BRUCELLA: 
LABORATORIUMDIAGNOSTIEK



LEGIONELLA



LEGIONELLA: ORGANISME

 Veteranenbacil

 Fulminante pneumonie uitbraak door onbekende bacil tijdens American 
Legion convention te Philadelphia, juli 1976 (de ‘Philly killer’)

 34/221 gevallen fataal

 gramnegatieve staven, intracellulair 

 > 50 species, +/- 70 serogroepen

 L. pneumophila (> 90% van legionellosis) (3 subtypes)

 CA- LD: Serogroep 1: 95-98%

 Nosocomiaal: 60%  ander type

 0,5-5% van de patiënten opgenomen met pneumonie hebben Legionella



LEGIONELLA: ORGANISME

 Habitat: 
• natuurlijke en kunstmatige waterige omgeving

• 20-42°C optimaal, kan tot 60°C

• Overleving in biofilms van sanitaire systemen

 Infectie via aerosol of micro-aspiratie

 Incubatie: 2 tot 14 dagen



LEGIONELLA: SYMPTOMEN

 2 klinische entiteiten:

 Pneumonie met multisysteem weerslag, 12% mortaliteit

 Pontiac fever: zelf limiterend griepachtig syndroom, geen nood tot 
hospitalisatie/AB therapie  (pathogenese niet duidelijk

 Anamnese: aerosol, wellness, loodgieterij, airco

 kliniek: aspecifiek

 koorts, niet productieve hoest, myalgie, rigor, dyspnee, diarree, hoofdpijn 
tot encefalopathie, veranderde mentale status



LEGIONELLA:
LABORATORIUMDIAGNOSTIEK

 Kweek: 

 BCYE agar:  Buffered charcoal-yeast extract

 BMPA agar: cefamandol, polymyxine B, anisomycine

 PAV agar: vancomycine, polymyxine B, anisomycine (sommige niet L. 
pneumophila groeien enkel op deze agar) 

 aeroob, 2 tot 7 dagen (MCM 14 dagen), optimaal 35°C

 PCR

• In-house PCR

• Kit van BD, Argene



LEGIONELLA: 
LABORATORIUMDIAGNOSTIEK

 Serologie : 

 IgM, meestal 4-voudige verhoging binnen 3-4 weken, kan tot 1 jaar persisteren

 Seroconversie kan weken tot maanden duren ;50% seroconversie na 2 weken

IgM-only, IgG-only, IgA-only: test voor totaal Ig

 Indirecte imuunfluorescentie: gouden standaard- EIA

 Urinaire antigentest (immunochromatografisch

 1 dag na symptomen detecteerbaar

 Detectie LPS celwand

 Enkel voor serotype 1

 Persisteert dagen tot weken

 Afhankelijk van de ernst van de ziekte (50% bij milde symptomen)



COXIELLA BURNETII



COXIELLA BURNETII: ORGANISME

 Q-fever (komt van Query)

 Ontdekt in Australië in 1935

 Intracellulair, gram negatieve staaf

 Overleeft lang in omgeving owv pseudosporulatie (jaren)

 Incubatie 2-3 weken



COXIELLA BURNETTI: ORGANISME

Reservoir: geiten, schapen, koeien, katten, teken (gn overdracht op mensen
bewezen) kangoeroe

Excretie in urine, faeces, melk ( door pasteurisatie)

Besmetting door inhalatie van besmette omgeving

Hoog risico voor veehouders, dierenartsen (bevalling), personeel slachthuis

http://www.asahi-net.or.jp/~xs3d-bull/secret_page/fumis_page/cat_and_kittens.jpg




COXIELLA BURNETTI: SYMPTOMEN

 Self-limited disease.

 Koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, nausea, gewichtsverlies, hoest
(50%)

 Zwangerschap: Miskraam

 Asymptomatisch (50%)

 Acuut: Pneumonie (enkele casussen van nosocomiale spreiding), hepatitis, 
acute endocarditis

 Chronisch (> 6m): endocarditis (<1%), osteomyelitis



COXIELLA BURNETTI: DIAGNOSTIEK

 Serologie:

 Fase I: virulent (natuurlijk) vs Fase II:  avirulent (lab)

 Fase I stam: intacte LPS Ag vs fase II stam: onvolledige LPS Ag

 Fase II AL: detecteerbaar 7 tot 15 dagen na start van klinische symptomen en 
dalen na 3 tot 6 maanden

 Vroegtijdige therapie heeft geen invloed op IgG II respons

 IFA, CF, ELISA

 IF hoogste sensitiviteit, ELISA  vergelijkbaar, CF slechte sensitiviteit

 Wereldwijde distributie: veel mensen seropositief

 PCR: sensitiviteit > serologie in de eerste 2 weken, volbloed > serum



BARTONELLA HENSELAE



BARTONELLA HENSELAE: 
ORGANISME

 Type 1: Oost USA, Azië

 Type 2: Europa

 Seizoensvariatie: piek augustus tot oktober

 Overdracht door vlo

 Kat wordt zelden ziek

 Seroprevalentie kat: 50% in US/Frankrijk/Nederland

 Overdracht mens: beet van kat, krab van kat

 Gram negatieve staaf, intracellulair



BARTONELLA HENSELAE: 
SYMPTOMEN

 1-3 weken na krab of beet van kat

 S: koorts, malaise, vermoeidheid, lymfeklierzwelling

 Complicaties: 

 Endocarditis: bij afwijkingen hartklep 

 encephalitis (1-7%) 

 Osteolytische letsels

 Parinaud’s oculoglandulair syndroom: 2-6%, niet purulente unilaterale 
conjunctivitis, (geneest zonder schade)

 angiomatosis (immuungecomprommitteerden)

 Bacillaire peliosis: vasculaire letsels in lever en milt

 Meerderheid is zelf-limiterend



BARTONELLA HENSELAE: 
DIAGNOSTIEK

 Diagnostiek:

 Cultuur: pus uit lymfeklier, gespecialiseerde bodems, 9 tot 45 dagen 
nodig voor groei, slechte sensitiviteit

 PCR: differentiatie Bartonella species mogelijk (volbloed, weefsel, CSV; 
sensitiviteit op bloed is laag); hoge specificiteit

 Serologie: indirecte immuunfluorescentie (NRC), ELISA

 IF IgG > 1:50 Bartonella infectie (bij twijfel best opvolgstaal 10-14 
dagen)

 IF IgG ≥ 1:800 endocarditis

 Kruisreactie mogelijk met andere Bartonella 
species/Chlamydia/Coxiella burnetti

 Kan tot 10 dagen duren tot ontwikkeling AL

 IgM kan > 12 maanden persisteren



OVERZICHT VOORKOMEN: RAPPORT 
WIV 2015(1)



OVERZICHT VOORKOMEN: RAPPORT 
WIV 2015 (2)

 Bartonella

 778 gevallen

 Wallonië twee keer hoger dan in Vlaanderen

 Brucella

 9 bevestigde gevallen

 5/9 besmetting Italië door geitenkaas (B. melitensis)

 3/9 besmetting in Algerije, Turkije, Afghanistan

 Middellands zeegebied

 Q koorts

 8 bevestigde gevallen

 Aantal gevallen onderschat

 Merendeel besmetting in België



ENDOCARDITIS: THERAPIE

Europese richtlijn endocarditis



CULTUUR NEGATIEVE ENDOCARDITIS

kiem frequentie Risico
factoren

Klep en vegetaties

Coxiella burnetii 3-5% Vee, immuunsupressie Prothese, onderliggend 
kleplijden

Bartonella 
henselae

~ 3% Krab, beet van kat Onderliggend kleplijden

Bartonella 
quintana

,, Alcohol, verwaarlozing Slechts 40% onderliggend 
kleplijden

Brucella spp < 1-4% Vee, melkproducten 60-70% onderliggend 
kleplijden

Legionella spp ZZ Gecontamineerd water, airco Prothese klep, voorkeur 
mitralis

Tropheryma
whipplei

Oudere man aortaklep


