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Stellingen 

• Heupkoppen die gemalen en schoongemaakt 
zijn in een cleanroom zijn veiliger 

• Patienten die botweefsel ontvangen waarop 
een bacterie is gevonden hebben een grote 
kans op een infectie met deze bacterie 

• Het kweken van stukjes bot voor het bepalen 
van de contaminatie van de heupkop is beter 
dan het doen van een oppervlaktekweek 

• Koffiepauzes zijn gevaarlijk 



Heupvervanging 

• Jaarlijks: 26.000 in Nederland (2011) 

• Verwachte stijging naar 50.000 patiënten per 
jaar vanwege vergrijzing en het plaatsen van 
protheses bij jongere patiënten 

• 95% na 10 jaar 

• 80% na 20 jaar 

 

 

 



Heuprevisie 

• Zware operatie waarbij primaire prothese 
vervangen wordt door nieuwe prothese 

– Langere operatie 

– Grotere kans op complicaties 

– Hogere kosten  

• 2.300 per jaar in Nederland 

 



Heuprevisie 

• Probleem: botdefect  

• Verschillende technieken 

– Bone impaction grafting 

 



Bone impaction grafting 

• Techniek ontwikkeld in Nijmegen ’70-’80 

• Opvullen botdefect rondom prothese met 
behulp van gemalen donorbot 
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Bone impaction grafting 

• Sinds 1979 gebruikt voor acetabulum 

• Sinds 1987 voor het femur 

• Survival rates van 52 %- 94 % na 28 jaar 

• In 28 % van alle revisies wordt donorbot 
gebruikt, waarbij 11 % (acetabulum) en 19 % 
(femur) BIG* 

 
*Lie et al. Failure rates for 4762 revision total hip arthroplasties in the Norwegian 
Arthorplasty Register. J Bone Joint Surgery Br 2004, 86(4):504-509 



Bone impaction grafting 

• Goede resultaten 

• Infectie en loslating zijn meest voorkomende 
complicaties 

 

 Hoe kunnen we de resultaten na heuprevisie 
operatie met bone impaction grafting 
verbeteren? 

 

 



Infectie 

• Chirurgische techniek 

– Gebruik van donorbot 

– Impregneren van donorbot met antibiotica 

• Omstandigheden tijdens de operatie 

• Patiënt 



Onbewerk vs bewerkt donorbot 

• Onbewerkt: 

– Malen op OK 

– Gebruik van speciale instrumenten 

– Vaak net buiten het plenum  

– Duurt ongeveer 10 minuten 

 

 Langer en meer handelingen: mogelijk meer 
contaminatie met bacterien 



Onbewerk vs bewerkt donorbot 

• Bewerkt: 

– Malen en schoonmaken in clean room 

– Extra controle op bacteriele contaminatie 

– Snel klaar voor gebruik tijdens operatie 

– Duurder 

 

 Minder handelingen tijdens OK, mogelijk 
minder contaminatie, maar meer kosten  

 



Hypothese 

 

Bewerkte botchips hebben minder 
contaminatie met bacterien  

 

‘Heupkoppen die gemalen en schoongemaakt 
zijn in een cleanroom zijn veiliger’ 

 



Methode 

Baseline: 

88 operaties  

Groep A: 

44 operaties 

Groep B:  

44 operaties 



Baseline 

2 metingen van de contaminatie van het bot: 

 

1. Direct na openen van container met bot 

2. Direct na het ontdooien van het bot 

 

2 kweekstokken, gehele oppervlakte 

Direct in kweekmedium 



Methode 

Tijdens 
operatie: 

64 operaties  

Groep A: 

32 operaties 

Groep B:  

32 operaties 



Methode 

Tijdens operatie contaminatie meten op 4 
momenten: 

 

1. Direct na openen van container met bot 

2. Direct na het ontdooien van het bot 

3. Na het malen/ na het eruit halen van chips 

4. Net voor cementering, gebruikt in patient 



Methode 

Controle kweken: 

- 2 kweekstokken uit verpakking, overhandigen 
aan steriel persoon en direct in kweekmedium.  

- Op zelfde moment als botkweek 



Methode 

Bepalen luchtkwaliteit: 

1. Hoeveelheid deeltjes in de lucht 

2. Aantal bacterien in de lucht 

3. Aantal bacterien op instrumenttafel 

 

Nagaan infecties tot 1 jaar na de operatie: 

‘Patienten die botweefsel ontvangen waarop een 
bacterie is gevonden hebben een grote kans op een 

infectie met deze bacterie’ 

 



Bepalen deeltjes in de lucht 

• Iedere 10 minuten gedurende 1 minuut 

• Verschillende grootte van de deeltjes 



Aantal bacterien in de lucht 

Op 4 vaste moment tijdens operatie meten van 
aantal bacterien in de lucht: 

1. Gelijk na incisie 

2. Na het openen van de botcontainer 

3. Op met moment dat het bot voor het eerst 
gebruikt werd 

4. 10 minuten na 3 



Aantal bacterien op instrumenttafel 

Plaatje met kweekmedium op instrumenttafel 
op het moment dat de container met bot 
geopend werd 

 

 Gedurende 1 uur 

 Bacterien ‘vallen’ op het plaatje 



Omstandigheden tijdens de operatie 



‘Koffiepauzes zijn gevaarlijk’ 

 



Resultaten 

Totaal: 

Baseline: tijdens 5 operaties positieve kweken 
(=5.7%) 

Hele operatie: tijdens 8 operaties positieve 
kweken (=12.5%) 

 

Van deze 8 operaties: 4 operaties met meer dan 
1 positieve kweek 



Resultaten 

• Geen verschil tussen kant-en-klare botchips en 
heupkoppen: 

4 van de 8 operaties met heupkoppen 

 

• Totale contaminatie: 

2.6% van de heupkoppen en 5.3% van de kant-
en-klare botchips 



Resultaten 

• Geen verschillen in luchtomstandigheden 
tussen groepen 

• MAAR: controle kweken: 6.5% positieve 
kweken (12 kweken van 11 operaties) 

• In 5 operaties dezelfde bacterie als op het bot 

Procedure Bone Culture (positive 

culture/total amount of 

cultures) 

Microorganism Negative Control 

(positive culture/total amount of 

cultures) 

Microorganism 

1 2/4 PA 1/4 PA 

2 1/4 CoNS 1/4 CoNS 

3 1/4 MS - - 

4 2/4 SW 1/4 SW 

5 2/4 KS/CS - - 

6 1/4 CS - - 

7 3/4 RE 1/4 RE 

8 ¼ SE 1/4 SE 

PA=Proprionibacterium acnes, CoNS=coagulase negative Staphylococcus, MS=Moraxella spp, SW= 
Staphylococcus Warneri, KS=Kocuria spp., CS=Corynebacterium spp., RE=Rhodococcus Erythropolis, 
SE=Staphylococcus Epidermidis 



Resultaten 

8 operaties met contaminatie van bot: 

2 infecties bij patienten! 

 

MAAR: met andere bacterie 



Resultaten 

• Geen effect van tijdsduur en aantal personen 
op het aantal bacterien in de lucht 

• Deuropeningen hebben mogelijk wel invloed 



Discussie 

- Geen verschil tussen kant-en-klare botchips en 
heupkoppen gemalen op de OK 

- Tijdsbesparing 

- Kosten? 

 

 Beide opties zijn veilig in gebruik 



Discussie 

- Verschillende manieren voor bepalen 
contaminatie heupkop 

- Literatuur: geen consensus 

- Hele oppervlakte met oppervlaktekweek? 

- Hoe meer je kweekt, hoe meer je vindt 

 

‘Het kweken van stukjes bot voor het bepalen van 
de contaminatie van de heupkop is beter dan het 

doen van een oppervlaktekweek’ 

 



Conclusie 

• Geen verschil in het aantal bacterien tussen 
hele heupkop en kant en klare 
donorbotstukjes 

• Mogelijk heeft het aantal deuropeningen 
tijdens de operatie effect op de 
luchtomstandigheden 
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