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Verzorgingsprotocols en afspraken na 

invasieve neurostimulatie

• Protocols of afspraken /procedures 

worden heel vaak opgemaakt naar aanleiding    

van actuele problemen



Verzorgingsprotocols en afspraken na 

invasieve neurostimulatie

• Actuele situatie:

– Enorm veel infecties zowel bij proef als na 

definitieve implantatie neurostimulatoren

– Ongeval waarbij een extensiedraad in de 

testfase per vergissing werd doorgeknipt



Verzorgingsprotocols en afspraken na 

invasieve neurostimulatie
• Eerste Maatregelen

– Voorlopige stoppen met operaties

– Samenroepen van een vergadering 

met alle actoren:

• Alle Neurochirurgen

• Hvk van operatiezaal en verpleegafdeling

• Referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne van de 
afdeling

• Verantwoordelijke ziekenhuishygiëniste

• Microbioloog
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– Werkpunten vanuit deze vergadering

1) volledige doorlichting van het ganse opnametraject

2) Het verzamelen en nakijken van alle data i.v.m.:
– Chirurgen

» Infecties bij alle chirurgen?

» Operatietechnieken 

» Tijdstip van operatie

» AB-beleid herbekijken?

– Werking operatiezaal

» Ontsmettingsbeleid en afdekken van patiënt

» Binnenlopen tijdens de operatie/ deurenbeleid

» Mond en neusmaskers

– Labogegevens

» infectiegraad 

» Welke bacterie??

– Verpleegkundige gegevens met betrekking tot:

» Pre-op douchen met isobetadine uniwash

» Handhygiëne

» Wondzorg: hoe dikwijls/wanneer/verbandmateriaal/…
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3) Wetenschappelijk onderzoek naar

preventiemogelijkheden?

4) nieuwe datum van samenkomst om

gerichte maatregelen op te maken vanuit de

werkpunten



Verzorgingsprotocols en afspraken na 

invasieve neurostimulatie
• Concrete Maatregelen

– Chirurgen

» Infecties bij alle chirurgen ? � Ja

» Operatietechnieken � werden gestandaardiseerd

» Tijdstip van operatie � Steeds als 1e ingreep plannen

» Ab-beleid : 3 x over 24 u en start bij inductie

– Werking operatiezaal

» Ontsmettingsbeleid � idem gebleven

» Binnenlopen tijdens de operatie � Drastisch beperkt en

alleen indien echt       
noodzakelijk is

» Deurenbeleid � Steeds gesloten ok-deuren en

mogelijkheid om deuren slechts beperkt

open te doen voor vraagstelling

Iedereen mond / neusmasker effectief

aandoen en boven de neus
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- Labogegevens 

» infectiegraad 

» Welke bacterie 

�Overwegend Staphylococcus aureus en MRSA

Reeds 5 dagen pre-op starten met BACTROB

neuszalf  3 x daags

– Verpleegkundige gegevens mbt

» Pre op douchen met isobetadine uniwash

� ook reeds 5 dagen pre-op thuis dagelijks 

douchen met isobetadine uniwash en  voor de ingreep                   

» Handhygiëne � aandacht verscherpen

» Wondzorg: hoe dikwijls/wanneer/verbandmateriaal/…

� specifiek wondprotocol werd opgemaakt voor tijdens 

de opname en voor de thuisverpleegkundige met 

duidelijke info en foto’s.

Steeds bundel meegeven naar huis voor

thuisverpleegkundige



Concreet overlopen van de protocol : 

Wondzorg proefstimulator
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Algemeen

• Dagelijkse wondverzorging door thuisvpk. gedurende de hele 

periode van proefstimulatie (min. 28 dagen)

– Ifv hoeveelheid wondvocht: mogelijks opdrijven naar 2x/dag

– De eerste dagen tot ongeveer 2 weken: meestal veel verlies van 

sereus wondvocht langs de extensie. Soms houdt dit ook de hele 

proefperiode aan. Daarom is wondverzorging 1x à 2x/d echt 

essentieel

• Géén tractie uitoefenen op de extensie, hierdoor kan de 

elektrode in de epidurale ruimte verschuiven



Algemeen
• Tijdens wondzorg steeds controle op infectietekens

• Wonde: Roodheid

Warmte

Zwelling

Meer pijn

Etterig verlies

Geur

• Patiënt: Koorts

Ziektegevoel

Hoofdpijn

• Bij minste teken van infectie: neem contact op met de 
behandelende neurochirurg!



Verzorging wonde met extensie



• Ontsmet de handen en trek handschoenen aan

• Verwijder het verband voorzichtig en verwijder eventuele

kleefresten met ether

• Gebruik zeker geen schaar om het verband te openen:

het risico op doorknippen van de extensiekabels is te groot

• Verwijder de handschoenen en ontsmet de handen

Verhoogde aandacht voor steriliteit en hygiëne 

(verhoogd infectierisico) 



Steriele wondverzorging

• Ontsmet de handen

• Trek steriele handschoenen aan

• Ontsmet de intredeplaats met chloorhexidine 2% in alcohol 70°

Ontsmetten met CHX  2%



• Ontsmet de extensie en de connector met chloorhexidine 2% 

in alcohol 70°

FOTO

Ontsmetten extensie 

met CHX 2%



• Knip 2 steriele compressen in of gebruik splitcompressen

• Leg ze kruislings rond de insteekplaats van de extensiekabels



• Plaats hierop een absorberend verband

• Spray rond het absorberend verband met Cavilon® spray



• Bedek de connector met een steriel compres en plaats hem 

met de nodige aandacht voor plaatsbepaling  in functie van zijligging 

op het groot absorberend verband (Zetuvit® 10*20cm)

NB: de eerste dagen post-op kan het huidige verband van de connector behouden worden. 

Zodra zichtbaar bevuild of losgekomen: connector mee ontsmetten, bedekken 

met een steriel compres en bevestig hem op het groot absorberend compres

(zoals vermeld in deze procedure)

Connector 

Connector 

Leiding extensie 

in steriel compres



• Verwijder de steriele handschoenen

• Ontsmet de handen

• Kleef nu alles goed vast met Fixomull stretch® of Mefix® op 

rol met aandacht voor tractie en er op lettend zo weinig 

mogelijk kabel rechtstreeks te bekleven



Opmerkingen:

• Maak geen gebruik van therapeutische verbanden, ook al 

komt er veel vocht langs de extensie

– Vb. Allevyn® of Mepilex®

• Deze verbanden dienen meerdere dagen ter plaatse te 

blijven terwijl de wonde dagelijks verzorgd dient te 

worden. Indien er echt veel wondvocht is, kan u de wonde 

eventueel 2x/d verzorgen totdat het wondvocht 

verminderd is. 

• Het verband meerdere dagen dichtlaten is geen optie. Dit 

geeft immers een verhoogd risico op infectie!



Verzorging rugwonde



• Ontsmet de handen

• Verwijder het verband voorzichtig en verwijder eventuele 

kleefresten met ether

• Ontsmet opnieuw de handen

• Steriele wondverzorging: ontsmet wonde met 

chloorhexidine 2% in alcohol. Niet nadrogen

Wondzorg enkel uit te voeren indien verband bevuild of los is



• Bedek met Mepore®

• Ontsmet de handen

• De hechtingen worden verwijderd als de patiënt op controle 

komt bij de dokter na ongeveer 2 weken



Contact

• Bij vragen, problemen, bemerkingen

• Bij observatie van beginnende infectietekens

Verpleegafdeling neurochirurgie:   03/443 43 08
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Artikel verschenen in de Neuromodulation journal  van de 

International Neuromodulation Society waar u alles nog eens kunt nalezen:

• A Multidisciplinary Infection Control Bundle to
Reduce the Number of Spinal Cord Stimulator Infections:

Erlangga Yusuf, MD, PhD*†; Sven Bamps, MD‡; Benedicte Th€uer, BSc§;
Jan Mattheussen, BSc‡; Jean-Paul Ursi, MD, PhD*; Elke Del Biondo, MD*;
Kris de Smedt, MD‡; Raf Van Paesschen, MD‡; Dirk Berghmans, MD‡;
Kaat Hofkens, BSc§; Jef Van Schaeren, PharmD*;
Tony van Havenbergh, MD, PhD‡; Bruno Van Herendael, 

MD*http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ner.2017.20.issue-6/issuetoc
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Bedankt voor jullie aandacht


