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CLINICAL BOTTOM LINE

Erysipelas is een bacteriële infectie van de huid (dermis) en de weke delen (subcutis). De
infectie kan al dan niet geassocieerd zijn met lymfangitis. Volgens een grote
epidemiologische studie uit 2007 neemt de incidentie van erysipelas in Vlaanderen toe.
In 2004 was er een incidentie van ongeveer 2,5 gevallen per 1000 personen per jaar, terwijl de
incidentie in 1994 ongeveer 1,9 gevallen per 1000 personen per jaar bedroeg.(1)
Streptococcus pyogenes (S. pyogenes) behoort tot de Lancefield groep A en wordt in de
literatuur als de belangrijkste pathogeen van erysipelas beschouwd.(2) Maar uit
microbiologisch onderzoek bij patiënten met erysipelas opgenomen in het Jessa Ziekenhuis
blijkt het vaker om andere Lancefield groepen te gaan. In dit werkstuk wordt er gekeken naar
de rol van Streptococcus agalactiae (S. agalactiae) en Streptococcus dysgalactiae (S.
dysgalactiae).
S. agalactiae behoort tot de Lancefield groep B. S. dysgalactiae kan zowel tot de Lancefield
groep C als de Lancefield groep G behoren. Beide micro-organismen maken deel uit van de
normale humane flora van het respiratoir-, genitaal- en gastro-intestinaal stelsel. Toch hebben
deze micro-organismen ook een pathogeen vermogen en kunnen ze onder andere huid en
weke deleninfecties veroorzaken.(2)
De empirische therapie van een milde vorm van erysipelas bestaat uit amoxicilline per os. Bij
de matige of ernstige vormen van erysipelas wordt amoxicilline of penicilline intraveneus
toegediend.(3) Bij patiënten met IgE gemedieerde allergie voor penicillines, is in het Jessa
Ziekenhuis clindamycine de eerste keuze. Hierbij dient rekening gehouden te worden met
resistentiepatronen. Resistentie tegen clindamycine is bij S. agalactiae en S. dysgalactiae
meer frequent dan bij S. pyogenes.(4)
Met dit onderzoek willen we beter inzicht krijgen in de epidemiologie, de kliniek, de etiologie
en de (laboratorium)diagnostiek van erysipelas.
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CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO

Erysipelas
Erysipelas of wondroos is een acute ontsteking van de huid (dermis) en de onderhuidse weke
delen (subcutis). Het betreft meestal een oppervlakkige infectie. Het klinisch beeld wordt
gekenmerkt door een pijnlijk warme en scherp begrensde erythemateuze en oedemateuze
huid. Het gaat typisch gepaard met pijn, koorts en algemene malaise. Bij ernstige vormen
kan door het oedeem de circulatie worden gehinderd en kunnen er zich bullae gaan vormen
(erysipelas bullosa). Soms kan de infectie ook uitbreiden tot in de dieper gelegen huidlagen en
necrotiserende fasciitis (erysipelas necroticans) veroorzaken.(5)
Naast huid en weke delen, kan de infectie ook de lymfevaten aantasten (lymfangitis). Indien
de lymfevaten oblitereren, ontstaat er chronisch lymfoedeem en kan de infectie gemakkelijk
recidiveren.(5)
Erysipelas wordt veroorzaakt door bacteriën, meestal door b-hemolytische streptokokken.
Staphylococcus aureus (S. aureus) kan een op erysipelas lijkende, maar minder scherp
begrensde roodheid veroorzaken. Dan wordt er gesproken van cellulitis. In de Engelstalige
literatuur worden deze twee begrippen door elkaar gebruikt.(5)
De b-hemolytische streptokokken dringen gemakkelijker binnen bij aanwezigheid van een
wonde of andere soort van beschadiging van de huid. De ingangspoort (porte d’entrée) kan
onmerkbaar klein, maar toch aanwezig zijn.(5)
Het stellen van de diagnose van erysipelas is niet eenvoudig. Het is een klinische diagnose en
differentiaaldiagnose is moeilijk. Cultuur van wondvocht blijft vaak negatief. Indien er toch
pathogenen uit oppervlakkige wondstalen worden geïsoleerd, is de klinische betekenis niet
altijd duidelijk. De oppervlakkig geïsoleerde kiemen zijn vaak niet de ziekteverwekker.(5)
Omdat de resultaten van de culturen (identificatie en antibiogram) niet gekend zijn bij start
van de antibiotische therapie, wordt er empirisch gestart. Bij milde infecties kan dat per oraal.
Bij ernstige infecties wordt bij voorkeur intraveneus behandeld met hoge dosissen
antibiotica.(5)
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S. pyogenes (Lancefield groep A):
In de ASM “Manual of Clinical Microbiology” wordt S. pyogenes beschreven als
voornaamste verwekker van pharyngitis, impetigo, Streptococcal Toxic Shock Syndrom
(STSS), sepsis, erysipelas, cellulitis, necrotiserende fasciitis. Minder vaak veroorzaakt de
kiem myositis, osteomyelitis, septische artritis, pneumonie, meningitis, endocarditis,
pericarditis en neonatale infecties (intrapartum). In de VS is 5% van de bevolking drager van
S. pyognes in de keel.(2) In België zou dit ongeveer 15% van de populatie zijn.(6)
S. agalactiae (Lancefield groep B):
S. agalactiae is een gekende verwekker van neonatale infecties (intrapartum), pneumonie,
sepsis, meningitis, endocarditis, urineweginfecties, huid- en weke deleninfecties en
osteomyelitis. Risicofactoren voor infecties met S. agalactiae zijn immuunsuppressieve
aandoeningen zoals alcoholisme, diabetes mellitus, kanker en HIV. In de VS is 10-30% van
de zwangere vrouwen drager van S. agalactiae urogenitaal of gastro-intestinaal.(2) In de
Belgische populatie is ongeveer 20% drager van de kiem ter hoogte van het urogenitaal of
gastro-intestinaal stelsel.(7)
S. dysgalactiae (Lancefield groep C en G):
S. dysgalactiae kan worden onderverdeeld in twee subgroepen. S. dysgalactiae subspecies
equisimilis is een menselijk stam die behoort tot Lancefield groep C en G. S. dysgalactiae
subspecies dysgalactiae is een dierlijke stam die behoort tot Lancefield groep C. In dit
onderzoek wordt met de kiem “S. dysgalactiae” uitsluitend de menselijke stam
“S. dysgalactiae subspecies equisimilis” bedoeld. Deze kiem veroorzaakt vergelijkbare
ziektebeelden als S. pyogenes: bovenste luchtweginfecties, huid- en weke deleninfecties,
necrotiserende fasciitis, STSS, sepsis en endocarditis.(2)
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S. aureus:
S. aureus is een belangrijke pathogene kiem. Ongeveer 50% van de populatie is drager
(permanent of intermittent) in de VS.(2) In België is 25-30% van de bevolking asymptomatisch
drager van deze kiem in de neus, keel of op de huid.(8) Gegevens van “National Nosocomial
Infection Surveillance” en “National Healthcare Safety Network” tonen aan dat S. aureus een
belangrijke verwekker is van nosocomiale pneumonieën en van huid en weke deleninfecties.
Huid en weke deleninfecties veroorzaakt door S. aureus kunnen oppervlakkige en diepe
huidlagen aantasten. In de oppervlakkige huidlagen kan S. aureus de oorzaak zijn van:
impetigo, folliculits, furunkels, karbonkels, hydradenitis suppurativa, pyoderma en
wondinfecties. In de diepere huidlagen kan S. aureus de oorzaak zijn van: abcessen, mastitis,
cellulitis, (pyo-)myositis en necrotiserende fasciitis. S. aureus kan ook de verwekker zijn van:
empyeem, osteomyelitis, arthritis, endocarditis, otitis media, sinusitis, mastoïditis, Toxic
Shock Syndrome (TSS) en Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS). Een lokale
infectie door S. aureus kan uitbreiden naar een invasieve infectie en leiden tot bacteriëmie.
Een mogelijke complicatie bij S. aureus bacteriëmie (SAB) is het ontstaan van metastatische
infectiehaarden zoals vertebrale osteomyelitis.(2)
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QUESTION(S)

1) Wat is de plaats van (laboratorium)diagnostiek bij erysipelas?
2) Wat zijn de epidemiologische, klinische, microbiologische en therapeutische gegevens
van patiënten met erysipelas in het Jessa Ziekenhuis?
3) Wat is de rol van het opsporen van dragerschap bij erysipelas?
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APPRAISAL

1) Wat is de plaats van (laboratorium)diagnostiek bij erysipelas?

Definitie
Er is geen eenduidige definitie van erysipelas in de verschillende geraadpleegde richtlijnen.
In de Belgische IGGI-gids wordt erysipelas gedefinieerd als een oppervlakkige infectie van de
huid al dan niet met aantasting van het lymfestelsel. Bij uitbreiding in de diepte wordt andere
terminologie gebruikt: cellulitis, subcutaan abces, furunculose en necrotiserende fasciitis.(3)
Volgens de auteurs van de IDSA-richtlijn “Diagnosis and Management of Skin and Soft
Tissue Infections” kan de term erysipelas drie verschillende betekenissen hebben. Ten eerste
staat erysipelas voor een goed aflijnbare bacteriële huidinfectie van de oppervlakkige dermis
en lymfevaten. Dit is in tegenstelling tot cellulitis dat zich minder afgelijnd en meer in de
diepte presenteert. In een tweede betekenis wordt erysipelas gebruikt om cellulitis van het
aangezicht te beschrijven. Tot slot beschrijft IDSA dat erysipelas in Europa ook als synoniem
voor cellulitis wordt gebruikt.(9)
In de Johns Hopkins ABX Guide “Cellulitis” die gebaseerd op de IDSA-richtlijn, wordt
erysipelas omschreven als een oppervlakkige, scherp afgelijnde infectie.(10)
De CREST-richtlijn “Guidelines on the management of cellulitis in adults” uit de UK
beschrijft cellulitis als een bacteriële infectie van de dermis en het subcutane weefsel.
Erysipelas wordt in deze richtlijn als een vorm van cellulitis beschouwd.(11)
De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie schrijft in de “Richtlijn
cellulitis en erysipelas van de onderste extremiteiten” dat er enkel sprake is van erysipelas als
het klinisch beeld wordt gekenmerkt door: een acuut begin, een scherp progressieve roodheid
en hoge koorts (> 39°C). Volgens dit document gaat het in alle andere gevallen om cellulitis.
Omdat erysipelas en cellulitis veel overlap in pathofysiologie en behandeling vertonen en er
geen diagnostisch criterium voor onderscheid tussen beide bestaat, wordt erysipelas hier
beschouwd als een specifieke vorm van cellulitis.(12)
Etiologie
De Belgische richtlijn vernoemt groep A streptokokken (S. pyogenes), groep B streptokokken
(S. agalactiae) en groep C en G streptokokken (S. dysgalactiae) als betrokken pathogenen bij
erysipelas.(3)
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In de richtlijnen uit de VS worden voornamelijk groep A streptokokken (S. pyogenes)
genoemd als verwekker van erysipelas. Groep B (S. agalactiae), F (S. anginosus), C en G (S.
dysgalactiae) streptokokken worden in de IDSA-richtlijn vernoemd als minder frequente
oorzaken. Cellulitis wordt volgens dit document veroorzaakt door groep A streptokokken (S.
pyogenes), groep C en G streptokokken (S. dysgalactiae) en S. aureus.(9)
De CREST-richtlijn stelt dat S. aureus en groep A streptokokken (S. pyogenes) de twee meest
voorkomende verwekkers van erysipelas zijn. Andere verwekkers zijn de andere groepen bhemolytische streptokokken.(11)
De Nederlandse richtlijn maakt een duidelijk onderscheid tussen de microbiologie van
erysipelas en cellulitis. Cellulitis wordt meestal veroorzaakt door een infectie met S. aureus
(inclusief MRSA), minder vaak door b-hemolytische streptokokken. Erysipelas wordt volgens
de auteurs veroorzaakt door een infectie met groep A streptokokken (S. pyogenes), maar ook
door β-hemolytische streptokokken van een andere Lancefield groep.(12)
(Laboratorium)diagnostiek
In verschillende studies staat beschreven wat de positiviteitsratio’s van hemoculturen en/of
culturen van het wondvocht zijn bij patiënten met erysipelas of cellulitis. Maar de
toegevoegde waarde van deze culturen voor de aanpak van de infectie wordt niet beschreven.
Uit rondvraag in een aantal BILULU-laboratoria (ZOL Genk, OLV Aalst, Imelda Bonheiden,
HHZH Lier, ZNA Antwerpen, GZA Antwerpen) bleek dat er in geen enkel van deze Vlaamse
ziekenhuizen een ziekenhuisprotocol bestaat voor de laboratoriumdiagnostiek van erysipelas.
Een overzicht van de aanpak in de verschillende BILULU-laboratoria is terug te vinden in de
tabel (zie Bijlage 1). Uit de enquête bleek dat de meeste laboratoria het kweken van
wondwissers van een zichtbare ingangspoort zinvol vinden (4/5). Indien de patiënt kritisch
ziek is, wordt er meestal geadviseerd om voor therapiestart hemoculturen af te nemen (4/5).
Indien er geen zichtbare ingangspoort aanwezig is en bij deterioratie onder empirische
therapie, moet het kweken van een huidbiopt in overweging worden genomen (ZOL Genk).
Uit de rondvraag blijkt dat dit in de praktijk zelden gebeurt.
Volgens de Belgische richtlijn moeten er bij ernstige infectie hemoculturen worden
afgenomen om de verwekker te kunnen identificeren. Cultuur van een staal afkomstig van het
letsel is volgens de auteurs niet zinvol.(3)
De IDSA-richtlijn beschrijft dat afname van wondwissers, hemoculturen, weefselaspiraten en
huidbiopten overbodig zijn in geval van een typisch klinisch beeld van erysipelas of cellulitis.
Hemoculturen zijn wel aan te raden bij patiënten met ernstige systemische symptomen (hoge
koorts, hypotensie) of onderliggende factoren (dierenbeet, neutropenie, celgemedieerde
immuundeficiëntie). Hemoculturen worden slechts positief in minder dan 5% van de gevallen.
Afname van wondwissers, weefselaspiraten en huidbiopten zijn te overwegen bij dezelfde
indicaties. Het percentage positieve weefselaspiraten varieert van minder dan 5% tot 40%.
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Kweek van een huidbiopt is positief in 20-30% van de gevallen. De verschillen in
positiviteitsratio’s zijn mogelijk te wijten aan: de verscheidenheid binnen patiëntenpopulaties,
het gebrek aan éénduidige definitie voor erysipelas en de aan- of afwezigheid van een
abcescollectie. Een positieve kweek is bovendien voor interpretatie vatbaar. Indien een kweek
positief is, kan het gekweekte organisme gezien worden als pathogeen of als contaminant.(9)
De Johns Hopkins ABX Guide raadt hemoculturen ook niet standaard aan. Volgens deze
richtlijn is afname van hemoculturen wel aangeraden bij: immuun-gecompromitteerde
patiënten, een vermoeden van ongewone pathogenen, geen of onvoldoende respons op
adequate antibioticatherapie en tekens van ernstige infectie. Tekens van ernstige infectie
worden gedefinieerd als(10):
• SIRS-score ≥ 2 (T > 38°C/ P > 90/ RR > 24/ WBC > 12000)
• Blaarvorming
• Hypotensie
• Eindorgaanschade
De Engelse richtlijn werkt met een onderverdeling in verschillende klassen.
• Klasse 1: geen systemische symptomen of comorbiditeiten
• Klasse 2: aanwezigheid van een comorbiditeit met of zonder systemische symptomen
• Klasse 3: aanwezigheid van ernstige systemische symptomen of comorbiditeiten
• Klasse 4: aanwezigheid van sepsis of fasciitis necroticans
Voor eender welke klasse raden de auterus aan om bij aanwezigheid van een zichtbare
ingangspoort een wondwisser af te nemen voor cultuur. Culturen afgenomen op de intacte
huid leveren zelden iets op. Weefselaspiraten zijn positief in 10% van de gevallen en
huidbiopten in 20% van de gevallen. Hemoculturen zijn slechts in 2-4% van de gevallen
positief. In meer dan de helft van de gevallen gaat het dan om een contaminant in plaats van
de pathogeen. Om die reden worden hemoculturen enkel aanbevolen voor huidinfecties van
klasse 3 en klasse 4.(11)
In de Nederlandse richtlijn wordt microbiologisch onderzoek bij de meeste patiënten met
erysipelas of cellulitis niet als zinvol beschouwd, enerzijds omdat de culturen slechts zelden
positief zijn en anderzijds omdat er geen invloed is op de behandeling. Maar volgens de
richtlijn zijn culturen wel geïndiceerd bij verdenking op bijzondere verwekkers, bij patiënten
met een verminderde afweer en bij patiënten met ernstige comorbiditeit. Indien de initiële
therapie (na twee tot drie dagen) niet aanslaat, kan na staalafname de antibioticatherapie
worden aangepast op basis van het antibiogram. De auteurs raden aan om naast hemoculturen
ook een kweek af te nemen ter hoogte van de ingangspoort indien dit een ulcus betreft. Bij
intertrigo is er te veel commensale flora aanwezig die voor contaminatie zorgt en krijgt een
weefselaspiraat of biopt uit de rand van de laesie de voorkeur. Als de ingangspoort niet
duidelijk is, wordt aanbevolen een weefselaspiraat of biopt af te nemen. De afname van een
wondwisser om een “vermoedelijke” ingangspoort is immers niet zinvol.(12)

10

De Nederlandse richtlijn en de CREST-richtlijn stellen dat het bepalen van CRP en
leukocytenaantal geen meerwaarde heeft voor de bevestiging van de diagnose. Anderzijds is
de diagnose van erysipelas weinig waarschijnlijk als ze niet verhoogd zijn, omdat bijna alle
patiënten met erysipelas of cellulitis een verhoogd aantal witte bloedcellen en CRP hebben.
Het zijn twee weinig specifieke parameters met een hoge sensitiviteit en een hoge negatief
voorspellende waarde. Bij ernstige vormen van erysipelas kunnen deze parameters gebruikt
worden om het klinisch beloop en de respons op de behandeling te volgen.(11,12)
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2) Wat zijn de epidemiologische, klinische en microbiologische gegevens van patiënten
met erysipelas in het Jessa Ziekenhuis?

Studiemethode
Om de epidemiologische, klinische en microbiologische gegevens van patiënten met
erysipelas in het Jessa Ziekenhuis na te gaan werd gebruik gemaakt van een opnamelijst van
de dienst Infectieziekten en Immuuniteit. Alle patiënten die in 2018 en 2019 op deze dienst
werden opgenomen met als diagnose erysipelas werden geïncludeerd in deze studie. Omdat
de termen erysipelas en cellulitis in de praktijk vaak door elkaar worden gebruikt, werden
initieel zowel de patiënten met de diagnose van erysipelas als alle patiënten met de diagnose
van cellulitis geïncludeerd. Eén patiënt werd geëxcludeerd omdat er geen sprake was
erysipelas noch cellulitis. Bij deze patiënten werd het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
nagekeken. Op basis van het door de infectiologen ingestelde antibioticabeleid, werden
patiënten met een vermoeden van cellulitis en patiënten met een twijfelachtige diagnose
geschrapt. Volgens de antibioticarichtlijnen van het Jessa Ziekenhuis is intraveneuze
toediening van penicilline de eerste keuze therapie bij ernstige vormen van erysipelas.
Amoxicilline is de eerste keuze behandeling indien gekozen wordt voor behandeling per os.
Bij penicilline-allergische patiënten wordt er gekozen voor clindamycine, cefalosporines of
fluoroquinolones. In Figuur 1 wordt de studiepopulatie in flowchart weergegeven.
Op basis van literatuuronderzoek werden enkele risicofactoren alsook klinische en
biochemische kenmerken geselecteerd. Alle elektronische patiëntendossiers werden
nagekeken op aanwezigheid van deze risicofactoren en kenmerken. Voor de biochemische
patiëntenkenmerken en de microbiologische gegevens werd er gebruik gemaakt van het
Laboratorium Informatie Systeem (LIS). De cut-off waardes van laboratoriumbepalingen
werden overgenomen van de labogids van het Jessa Ziekenhuis.
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Figuur 1: Flowchart studiepopulatie
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Resultaten
Epidemiologie
In totaal werden 112 patiënten weerhouden met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar (zie
Grafiek 1). De man/vrouw verhouding bedroeg ongeveer 7/3 ( zie Grafiek 2). De mediaan van
de opnameduur bedroeg 4 dagen (range 2-12). Het aantal opnames van patiënten met
erysipelas was het hoogste in de maanden mei, juli en augustus (zie Grafiek 3).
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Grafiek 1: De leeftijdscategorieën van de studiepopulatie. De gemiddelde leeftijd bedraagt 56 jaar.
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Grafiek 3: Trendlijn van het aantal opnames van patiënten met erysipelas per maand. De trend wordt onderbroken in juni.

Risicofactoren
Bij 13 (12%) patiënten werd in het EPD diabetes mellitus beschreven. Zwaarlijvigheid (BMI
>25) was aanwezig bij 53 (70%) patiënten. Er waren 16 (14%) patiënten met een
onderliggende huidaandoening, meestal psoriasis of eczeem. Zestien (14%) patiënten hadden
onderliggend een maligniteit. Er was lymfoedeem bij 39 (59%) patiënten. Bij 4 (10%) van
deze 39 patiënten was er in de voorgeschiedenis een lymfadenectomie in het kader van
maligniteit. Veneuze insufficiëntie was aanwezig bij 24 (44%) patiënten en arteriële
insufficiëntie bij 9 (16%). Bij 2 (4%) patiënten was er zowel veneuze als arteriële
insufficiëntie. Bij 94 (84%) patiënten uit dit onderzoek werd een porte d'entrée beschreven. In
Grafiek 4 wordt een overzicht gegeven van de verschillende ingangspoorten.
Slechts bij één patiënt werd er geen enkele onderliggende aandoening of predisponerende
factor beschreven.
Tabel 1: Aantal patiënten met aanwezigheid van lokale en/of systemische risicofactoren van erysipelas.
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Grafiek 4: Indeling van de studiepopulatie volgens type porte d’entrée.

Biochemische en klinische kenmerken
De mediane CRP-waarde en de mediaan van het WBC-aantal bedroeg respectievelijk 99,5
mg/L en 10,5 x 10^9/L. Een overzicht van de CRP-waardes en het aantal witte bloedcellen
wordt getoond in Grafiek 7 en Grafiek 8. De CRP-waarde is verhoogd bij 110 (98%)
patiënten uit de studie. Er is sprake van leukocytose bij 53 (47%) patiënten. Slechts één (1%)
patiënt heeft geen verhoogde CRP-waarde, noch leukocytose.
Bij 15 (13%) patiënten was de bacteriële huidinfectie bulleus van aard. Bij 31 (28%) patiënten
was er ook sprake van lymfangitis. Koorts werd vermeld bij 55 (49%) patiënten.
Bij 94 (84%) patiënten bevond de infectie zich ter hoogte van het onderste lidmaat, bij 9 (8%)
patiënten ter hoogte van het bovenste lidmaat en bij 4 (4%) patiënten ter hoogte van het
gelaat. Bij de overige patiënten ging het om andere locaties. Een overzicht van de
verschillende infectielocaties wordt weergegeven in Grafiek 5.
Het gaat om een eerste episode bij 80 (71%) patiënten (zie Grafiek 6). Bij de overige 32
(29%) patiënten ging het om een recidief, waarvan 31 (97%) ter hoogte van het onderste
lidmaat. Binnen de patiëntengroep met een recidiverende infectie ter hoogte van het onderste
lidmaat, waren er 14 (58%) patiënten met tinea pedis of intertrigo en 13 (54%) patiënten met
lymfoedeem.
Tabel 2: Aantal patiënten met aanwezigheid van intertrigo/tinea pedis en/of lymfoedeem bij patiënten met recidiverend
erysipelas ter hoogte van het onderste lidmaat.
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Grafiek 5: Indeling van de studiepopulatie volgens infectielocatie.
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35
25%

26%

23%

25
20
13%

15
8%

10
5

1%

4%

1%

[1
00
-1
50
]
[1
50
-2
00
]
[2
00
-2
50
]
[2
50
-3
00
]
[3
00
-3
50
]
[3
50
-4
00
]

[5
110
0]

0
[0
-5
0]

Aantal patiënten

30

CRP
Grafiek 7: Indeling van de studiepopulatie volgens CRP-waarde.
De mediaan van het WBC-aantal -waarde bedraagt 99,5 mg/L.

17

60

Aantal patiënten

50

45%
37%

40
30
20

14%

10

3%

1%

0
<10

[10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

Leukocytose
Grafiek 8: Indeling van de studiepopulatie volgens WBC-aantal. De mediane CRP-waarde bedraagt 10,5 x 10^9/L.

Microbiologie
Bij 97 (87%) van de 112 patiënten uit deze studie werden hemoculturen afgenomen.
Oppervlakkige of diepe wondculturen werden bij 22 (20%) patiënten afgenomen. Bij 9 (9%)
patiënten waren er positieve hemoculturen. Uit alle significante positieve hemoculturen
werden ß-hemolytische streptokokken teruggevonden (zie Grafiek 9). Eénmaal ging het om S.
canis. In alle andere gevallen ging het om S. dysgalactiae. Uit één hemocultuur werd een
coagulase negatieve stafylokok geïsoleerd die als contaminatie werd beschouwd.
Bij 16 (73%) van de 22 patiënten waarbij een oppervlakkige of diepe wondcultuur werd
afgenomen, was de cultuur positief met één of meerdere potentieel pathogenen. Bij vier
patiënten werd S. aureus geïsoleerd, bij vier patiënten S. dysgalactiae en bij één patiënt S.
agalactiae. In de overige zeven gevallen werden er meerdere potentieel pathogenen
gekweekt. Een overzicht van welke organismen uit deze zeven mengculturen zijn gekweekt,
is terug te vinden in Tabel 3.
De resistentiecijfers van S. pyogenes, S. agalactiae en S. dysgalactiae tegen zowel macroliden
als tegen clindamycine worden weergegeven in Tabel 4.
Tabel 3: Overzicht van de micro-organismen gekweekt uit de wondculturen met meerdere potentieel pathogenen.

Patiënt
A
B
C
D
E
F
G

Micro-organisme 1
S. agalactiae
S. dysgalactiae
S. dysgalactiae
S. dysgalactiae
S. dysgalactiae
S. dysgalactiae
S. pyogenes

Micro-organisme 2
S. aureus
S. aureus
P. mirabilis
S. aureus
S. aureus
S. aureus
S. aureus
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Tabel 4: Resistentiecijfers van de ß-hemolytische streptokokken gekweekt uit de culturen.

S. pyogenes
S. agalactiae
S. dysgalactiae

Resistentie tegen
macroliden
Aantal
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0
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2
2
12
15

Resistentie tegen
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0
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15
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Grafiek 9: Overzicht van de micro-organismen gekweekt uit de hemoculturen.
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Grafiek 10: Overzicht van de micro-organismen gekweekt uit de wondculturen.
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Therapie
Grafiek 11 toont een overzicht van de therapiekeuze. Bij 97 (86%) patiënten werd er
intraveneus penicilline voorgeschreven en bij 2 patiënten amoxicilline per os. Bij 13 (12%)
patiënten werden andere antibiotica (clindamycine, cephalosporines, fluoroquinolones) gestart
in het kader van penicilline-allergie.

13

2

97

Amoxicilline
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Grafiek 11: Overzicht van de voorgeschreven therapie.

Discussie
Epidemiologie
In een studie van 2007 beschrijft Bartholomeeusen et al. (2007) de epidemiologie van
erysipelas bij 1336 Vlaamse patiënten over een periode van 11 jaar (1994-2004). Uit deze
studie blijkt dat de incidentie van erysipelas bij mannen en vrouwen niet significant
verschillend is, terwijl de man/vrouw verhouding in dit onderzoek wel duidelijk verschilt. Het
verschil tussen beide studies kan een toevallig fenomeen zijn of kan een gevolg zijn van
verschillen in de studiepopulatie (onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde
patiëntengroepen). In de studie van Bartholomeeusen et al. worden patiënten uit de
eerstelijnszorg met vermoedelijk milde klachten besproken, terwijl in onze populatie alleen
gehospitaliseerde patiënten met ernstige symptomen of comorbiditeit werden geïncludeerd.(1)
Uit onze studie blijkt dat in de zomermaanden duidelijk meer opnames van patiënten met
erysipelas waren. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat lymfoedeem en tinea pedis,
twee belangrijke risicofactoren (zie discussie risicofactoren) meer voorkomen in de
zomermaanden. Bij warm weer dilateren de bloedvaten en komt er dus meer vocht in het
weefsel. Tinea pedis wordt sneller opgelopen ten gevolge van zweetvoeten. Ook
Bartholomeeusen et al. beschrijft een toename van de incidentie tijdens de maanden juni, juli
en augustus. (1) Opvallend is dat er in juni duidelijk minder opnames waren. Mogelijk wordt
dit fenomeen verklaard door het feit dat er in deze vakantieperiode minder werd
gehospitaliseerd op deze afdeling.
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Risicofactoren
Uit deze studie waren de meest voorkomende risicofactoren een porte d’entrée, lymfoedeem
en obesitas (zie Tabel 1). Dit komt overeen met de Nederlandse richtlijn van de Vereniging
voor Dermatologie en Venereologie, waarin een verminderde lymfeafvloed en een huiddefect
(eczeem, intertrigo, ulcus, trauma, tinea pedis) de twee belangrijkste lokale risicofactoren
voor het ontstaan van erysipelas of cellulitis zijn (zie Tabel 5). In de richtlijn wordt
overgewicht vermeld als enige systemische risicofactor voor het ontstaan van cellulitis of
erysipelas.(12)
Tabel 5: Risicofactoren uitgedrukt in odds ratio voor het ontstaan van cellulitis en erysipelas. De 95%
betrouwbaarheidsintervallen van de odds ratio’s staan in de tabel tussen haakjes.(12)
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De bevinding dat slechts één patiënt vrij is van onderliggende aandoeningen of
predisponerende factoren ligt in de lijn met de resultaten uit de Zweedse studie van Bläckberg
et al. (2015). Hierin werd een studiepopulatie van 981 patiënten met erysipelas
beschreven. Van de 981 patiënten was er bij 44% een onderliggende ziekte (hart-, long- en
nieraandoeningen, maligniteit, auto-immuunstoornissen, diabetes mellitus) en waren er bij
78% één of meerdere predisponerende factoren (wonde, bestraling, chirurgie, neuropathie,
lymfoedeem, huidaandoening, veneuze insufficiëntie). Slechts 13% had helemaal geen
onderliggende ziekte of predisponerende factor.(13) Zoals in onze studie werden in deze
Zweedse studie enkel gehospitaliseerde patiënten geïncludeerd. Er kan verondersteld worden
dat patiënten met erysipelas die worden opgenomen in het ziekenhuis meestal een ernstigere
vorm van erysipelas hebben. Een ernstig beloop kan worden omschreven als een beloop met
meer uitgesproken lokale (bullae, lymfangitis, fasciitis necroticans) of systemische
symptomen (CRP, leukocytose, koorts, sepsis). Ook kunnen we veronderstellen dat er bij deze
patiënten dus vaker sprake is van comorbiditeit.(12)
Biochemische en klinische kenmerken
In onze populatie was er een leukocytose in 47% van de gevallen en een CRP verhoging in
98%. Bij 99% van de patiënten was minstens één van de twee parameters verhoogd aanwezig.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat CRP verhoging een hogere sensitiviteit heeft dan
leukocytose. Beide parameters samen hebben een nog hogere sensitiviteit.
Bij 94 (84%) patiënten bevond de infectie zich ter hoogte van het onderste lidmaat. Dit wordt
bevestigd door de richtlijn van de Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, waarin een
percentage van 85% is beschreven. Van de 32 patiënten met recidiverende erysipelas had de
meerderheid (97%) erysipelas ter hoogte van het onderste lidmaat. Bij ongeveer de helft van
de gevallen (54%) met een recidiverende episode ter hoogte van het onderste lidmaat was er
ook sprake van lymfoedeem. Inadequate lymfedrainage leidt immers tot een inadequate
immuniteitsreactie, met als gevolg het recidiveren van de infectie. Elk recidief leidt op zijn
beurt tot nog meer schade aan het lymfestelsel. Deze bevinding vormt de basis voor het
zwachtelen bij erysipelas of cellulitis.(12) Inadequate lymfedrainage ter hoogte van het
bovenste lidmaat kan een gevolg zijn van lymfadenectomie in het kader van borstkanker. Om
die reden werden patiënten met recidiverend erysipelas ter hoogte van het bovenste lidmaat
mogelijks opgenomen op de dienst Gynaecologie in plaats van Infectiologie.
Volgens de IDSA-richtlijn uit de VS moeten de interdigitale ruimtes grondig onderzocht
worden op fissuren, maceratie of schilfering in geval van erysipelas of cellulitis van het
onderste lidmaat. Behandeling van de interdigitale factoren zou tot dekolonisatie van de
pathogeen kunnen leiden en zo wordt ook het risico op terugkerende infectie verminderd. In
onze studie waren er in meer dan de helft van de gevallen (58%) interdigitale letsels
aanwezig.(9)
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Microbiologie
Bij 9 (9%) van de 97 patiënten bij wie hemoculturen afgenomen werden, werd een
significante pathogeen geïsoleerd. Dit percentage ligt hoger dan hetgeen beschreven is in de
hoger vernoemde richtlijnen. Eén van de factoren die mogelijks de sensitiviteit van de
hemoculturen bepaalt, is de hoeveelheid bloed dat in de cultuurmedia werd gebracht.(14)
Ook de ernst van de symptomen bij patiënten met erysipelas waarvoor ziekenhuisopname
nodig is, kan een mogelijke verklarting zijn. In deze studie werd niet onderzocht of er
voldoende hemoculuurflessen werden afgenomen en de vulling van de flessen adequaat was.
Een retrospectieve studie uit Spanje associeert volgende risicofactoren met het ontstaan van
bacteriëmie of sepsis: leeftijd >65 jaar, meerdere comorbiditeiten, lymfoedeem, recidiverende
cellulitis, koorts, kortere duur van symptomen (<2 dagen) en linksverschuiving van het
bloedbeeld. (15) De omvang van onze studiepopulatie (9 patiënten) was te klein om na te gaan
of dezelfde risicofactoren geassocieerd waren met bacteriëmie of sepsis.
Alle wondculturen afgenomen in dit onderzoek, waren afnames ter hoogte van een potentiële
ingangspoort. Uit de culturen van ulcera, chronische wondes of tinea pedis werden er vaak
meerdere potentiële pathogenen geïsoleerd, terwijl er uit recent ontstane wondes of krabletsels
frequenter slechts één pathogeen werd teruggevonden. Volgens de richtlijn van de Vereniging
voor Dermatologie en Venereologie is de afname van wondculturen niet aanbevolen indien de
ingangspoort tinea pedis betreft, maar wel aanbevolen indien de ingangspoort een ulcus
betreft.(12) In dit onderzoek werd er bij 6 van de 39 patiënten met tinea pedis toch een
wondcultuur afgenomen. Slechts één cultuur bleef negatief, de overige vijf waren positief
voor S. dysgalactiae. Bij de drie patiënten met een chronische wonde of ulcus waarbij een
wondcultuur werd afgenomen, waren alle culturen positief voor telkens een andere pathogeen.
Het feit dat de vier patiënten waarbij S. aureus alsook de zeven patiënten waarbij er meerdere
organismen uit de wondcultuur worden gekweekt goed gereageerd hebben op een
behandeling met amoxicilline of penicilline, doet vermoeden dat S. aureus niet de
oorzakelijke pathogeen is. Immers, S. aureus is meestal betalactamase positief. Het is geweten
dat 25-30% van de bevolking asymptomatisch drager is van deze kiem in de neus, keel of op
de huid. Bij één patiënt werd naast S. dysgalactiae ook P. mirabilis gekweekt. Ook deze
patiënt werd succesvol met penicilline behandeld. Alle b-hemolytische streptokokken uit de
mengculturen worden bijgevolg beschouwd als de oorzakelijke pathogeen (zie Tabel 3).
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In totaliteit werd er in deze studie bij één patiënt S. pyogenes, bij twee patiënten S. agalactiae
en bij 17 patiënten S. dysgalactiae uit de hemo- of wondcultuur gedecteerd. In tegenstelling
tot wat in de richtlijnen beschreven staat, is in onze studiepopulatie S. dysgalactiae en niet S.
pyogenes de voornaamste verwekker van erysipelas. Sommige studies rapporteren S.
pyogenes als de meest voorname verwekker.(16,17) Andere studies tonen een dominante rol aan
voor S. dysgalactiae in de etiologie van erysipelas.(13,18) De resultaten van deze laatgenoemde
studies zijn in overeenstemming met de resultaten van onze studie. Van de negen patiënten
met positieve hemoculturen, hadden acht patiënten een positieve cultuur voor S. dysgalactiae.
Van de 16 patiënten met positieve wondculturen, hadden negen patiënten een positieve
cultuur voor S. dysgalactiae. Bij acht van de negen patiënten met een wondcultuur positief
voor S. dysgalactiae, werd de cultuur afgenomen ter hoogte van het onderste lidmaat.
Uit deze bevinding zou geconcludeerd kunnen worden dat S. dysgalactiae gerelateerd is aan
erysipelas van het onderste lidmaat.(8)
Therapie
Het percentage antibiotica opgestart in het kader van penicilline-allergie (12%) komt overeen
met de in België zelf gerapporteerde incidentie (10-20%). Van alle patiënten die verklaren
allergisch te zijn voor penicilline, blijkt 70-98% dat uiteindelijk niet zijn.(19)
De antibioticatherapie kan dus in een groot deel van de gevallen worden teruggeschroefd naar
penicilline, om zo minder resistentie te induceren in de toekomst. Omdat dit onderzoek
patiënten includeert die werden opgenomen in het ziekenhuis, gaat het meestal over erysipelas
met een ernstiger verloop. Hierdoor is het logisch dat er meer intraveneuze (penicilline) dan
perorale (amoxicilline) therapie werd voorgeschreven.
Omdat de resistentiecijfers uit dit onderzoek te klein in omvang zijn, worden er in de
paragrafen hieronder ook andere cijfers geciteerd ter bespreking.
In een studie van de BSAC (British Society for Antimicrobial Chemotherapy) worden de
antibmicrobiële gevoeligheidspatronen van 1332 isolaten b-hemolytische streptokokken in de
UK en Ierland vanaf 2001 tot 2006 beschreven. In deze studie wordt een
erythromycineresistentie gerapporteerd van respectievelijk 5%, 15%, 7% en 17% voor groep
A, B, C en G streptokokken. Slechts 0,4% van de groep A streptokokken is resistent tegen
clindamycine. Clindamycineresistentie is hoger in groep B en G streptokokken,
respectievelijk 5% en 4%.(4)
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In het jaarrapport van 2011 van het nationale referentiecentrum voor S. pyogenes wordt voor
198 isolaten de gevoeligheid voor erythomycine en clindamycine beschreven (via e-testen).
Van de 198 isolaten zijn er 5 (2,5%) resistent tegen erythromycine en 2 (1%) tegen
clindamycine.(20) Het nationale referentiecentrum voor S. pyogenes is sinds 2014 ook het
referentiecentrum voor S. dysgalactiae. De resistentiecijfers van deze kiem zijn voorlopig nog
niet gebundeld in een jaarverslag. In het jaarrapport van 2012 van het nationale
referentiecentrum voor S. agalactiae wordt voor 143 isolaten de gevoeligheid voor
erythromycine en clindamycine beschreven (via microdilutiemethode). Er wordt een
resistentie-incidentie tegen erytromycine gerapporteerd bij 26% van de isolaten en tegen
clindamycine bij 24,5% van de isolaten.(21)
Bij patiënten met een penicilline-allergie heeft een gevoeligheidsbepaling dus een belangrijke
meerwaarde. De voorkeursbehandeling van erysipelas bij penicilline-allergische patiënten is
erythromycine of clindamycine, waartegen een belangrijk percentage van S. agalactiae en S.
dysgalactiae resistent is.
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3) Wat is de rol van opsporen van dragerschap bij erysipelas?

In een recente studie toont Eriksson et al. (2019) aan dat patiënten met erysipelas van het
onderste lidmaat frequent gekoloniseerd zijn met b-hemolytische streptokokken (groep A, C
en G) in de perianale regio. Kolonisatie met b-hemolytische streptokokken komt vaker voor
in de acute fase (82%) dan bij follow-up (14%) of in vergelijking met gezonde personen
(10%). De meerderheid (54%) van de b-hemolytische streptokokken waren streptokokken van
Lancefield groep G. De kolonisatiegraad met groep B streptokokken was hetzelfde in de acute
fase (21%) als bij follow-up (18%). In de controlegroep werden groep B streptokokken zelfs
frequenter geïsoleerd (31%).(22)
De streptokokken die vanuit de perianale regio naar de onderbroken huid transloceren,
kunnen daar erysipelas veroorzaken. De translocatie van streptokokken van de
kolonisatieplaats naar de plaats van infectie gebeurt door (tijdelijke) bacteriëmie, via
handoverdracht naar een ingangspoort of via de lymfevaten (retrograad). Een verstoorde
lymfedrainage lijkt een voorbeschikkende factor te zijn voor het ontwikkelen van erysipelas.
Insufficiëntie van de lymfevaten is vaak primair en subklinisch aanwezig, met als gevolg een
inadequate immuniteitsreactie.(22)
Uit onderzoek van Trell et al. (2019) blijkt dat de isolaten die geïsoleerd werden van
verschillende locaties bij eenzelfde patiënt van hetzelfde emm-type zijn. Het lijkt
aanneembaar dat zowel de kolonisatie als de infectie door één en dezelfde stam veroorzaakt
wordt. Dit zou verder onderzocht kunnen worden aan de hand van genotypering (bv. whole
genome sequencing).(23)
Het feit dat het moeilijk is om bij patiënten met erysipelas de verwekkers (b-hemolytische
streptokokken) met routine microbiologie te detecteren, kan het gebruik van breedspectrum
antibiotica bevorderen. Omdat patiënten met erysipelas vaak perianaal gekoloniseerd zijn met
b-hemolytische streptokokken kunnen perianale kweken een meerwaarde zijn voor
identificatie van de pathogeen en keuze van de antibioticatherapie. Momenteel is penicilline
het eerste keus antibioticum omdat er weinig penicillineresistentie beschreven is bij bhemolytische streptokokken. Indien er in de toekomst meer resistentieproblemen zouden zijn,
zal het belangrijker worden om de gevoeligheid van de verwekker te bepalen en gebruik van
breedspectrum antibiotica te beperken. Zoals hierboven vermeld (zie vraag 2) heeft een
gevoeligheidsbepaling wel een belangrijke meerwaarde bij patiënten met een penicillineallergie. De voorkeursbehandeling van erysipelas bij een penicilline-allergie is erythromycine
of clindamycine, waartegen een belangrijk percentage van de b-hemolytische streptokokken
resistent is.(23)
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Recidiverende infectie is een veel voorkomende complicatie van erysipelas. Studies hebben
reeds aangetoond dat onderhoudstherapie als profylaxe bij patiënten met recidiverend
erysipelas zinvol is. Dus nieuwe kennis over de kolonisatie van b-hemolytische streptokokken
(meestal groep G streptokokken) kan leiden tot nieuwe inzichten in de preventie van
recidiverende infecties. Of het dragerschap in het rectum of perineum kan worden
doorgetrokken naar dragerschap in de darm, moet nog verder worden onderzocht.(22)

TO DO/ACTIONS
1) Het ontwikkelen van een diagnostisch pad voor patiënten met erysipelas, waarin de rol
van de microbiologische culturen (porte d’entrée en/of hemoculturen) duidelijk
gedefinieerd wordt.
2) Het uitwerken van een praktische toepassing voor het opsporen van dragerschap (van
groep G streptokokken) bij patiënten met recidiverend erysipelas.

27

ATTACHMENTS
Bijlage 1: Aanpak van de verschillende BILULU-laboratoria

Protocol
Huidbiopt
Wondcultuur
Hemocultuur

Opsporen van
dragerschap

ZOL Genk

OLV Aalst

Imelda Bonheiden

Neen
Bij deterioratie
Bij blaar- of
ettervorming
Bij gecompliceerde
infectie

Neen
Neen
Bij aanwezigheid
ingangspoort
Bij gecompliceerde
infectie

Neen

Neen

Neen
Neen
Bij aanwezigheid
van ingangspoort
Bij gecompliceerde
infectie
Bij contact
microbiologen
Bij uitbraak

HHZH
Lier
Neen
-

ZNA
Antwerpen
Neen
-

-

-

-

-

GZA Antwerpen

Jessa Ziekenhuis

Neen
Neen
Bij aanwezigheid
ingangspoort
Bij gecompliceerde
infectie
Bij deteroriatie

Neen
Neen
Bij aanwezigheid
ingangspoort
(Blind) bij
opname

Neen

Neen
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Bijlage 2: Overzicht internationale richtlijnen

Definitie

Etiologie

Wondcultuur

IGGI
Oppervlakkige infectie
van de huid
(Lymfangitis)
Lancefield groep A
Lancefield groep B
Lancefield groep C
Lancefield groep G
Niet zinvol

Hemocultuur

Bij ernstige syst
symptomen

Huidbiopt/
weefselaspiraat

-

Algemeen
bloedonderzoek

IDSA
Scherp oppervlakkige
roodheid
Cellulitis van het aangezicht
Synoniem voor cellulitis
Lancefield groep A
(Andere Lancefield groepen)

John Hopkins ABX
Scherp oppervlakkige
roodheid

CREST
Vorm van cellulitis

NVDV
Acuut begin
Scherp progressieve roodheid
Hoge koorts (> 39°C)

Lancefield groep A

Lancefield groep A
S. aureus

Lancefield groep A
(Andere Lancefield groepen)

Bij ernstige syst symptomen
Bij onderliggende factoren
Bij ernstige syst symptomen
Bij onderliggende factoren

-

Bij aanwezigheid
ingangspoort
Bij ernstige syst
symptomen
Bij comorbiditeiten
Bij sepsis
Bij fasciitis
necroticans

Bij aanwezigheid ulcus

Bij brede
differentiaaldiagnose
Bij intacte huid
Bij follow-up

Bij aanwezigheid intertrigo

Bij systemische symptomen
Bij onderliggende factoren
-

Bij ernstige syst
symptomen
Bij verminderde afweer
Bij atypische
verwekkers
Bij inadequate
therapierespons
-

Bij atypische verwekkers
Bij comorbiditeiten
Bij verminderde afweer
Bij inadequate
therapierespons

Bij follow-up
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