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Meningococcen

Jennifer Walker, Kinder intensivist UMC Utrecht

Take to work messages…

• Meningococcen sepsis ≠ Meningococcen meningitis

• Meningococcen sepsis = snel progressief en hoge mortaliteit

• Bescherm jezelf

• SHOUT FOR HELP!

• Vullen, vullen, vullen
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Inhoud presentatie

• Achtergrondinformatie

– Meningococ

– Incidentie

– Vaccinatie

– Dragerschap, ziekte

– Risico’s, chemoprofylaxe

• Casusbeschrijving

– Met achtergrond informatie

• Take to work messages

Achtergrond

• Verwekker: Neisseria meningitidis (Meningococ)

• Onbeweeglijke, aerobe, gram negatieve, gekapselde diplococ

– Aeroob: bacterie die alleen kan gedijen in zuurstofrijke omgeving 
(gebruikt zuurstof voor zijn metabolisme)

– Gram negatief: na kleuring en wassen met alcohol behoud de 
celwand de kleuring niet 

– Kapsel: beschermlaag

– Diplococ: Diplo = dubbel, Coccus = besjes (rond)
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Serogroepen

• Totaal: twaalf serotypen (oftewel subtypen)

• Op basis van de polysacchariden in het kapsel vd meningococ

• In Nederland: m.n. B, maar ook A, C, W en Y

Incidentie
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Vaccinatie

2002 MenC

2013 MenB

Vaccinatie
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Verandering vaccinatie 2018

• Sinds mei 2018: MenC vervangen voor MenACWY

• Vanaf oktober 2018: MenACWY ook aan 14 jarigen

Dragerschap

• Meningococ komt alleen bij mensen voor

• Asymptomatisch dragerschap:

– 10-20% vd mensen is ooit drager

– Neus-keel holte

– Duur dragerschap: enkele dagen – 2 jaar

• Risicofactoren voor dragerschap:

– Leeftijd: kinderen < 5 jr, tieners, jongvolwassenen

– Roken / passief meeroken

– Virusinfecties

– Blootstelling aan stof

– Mannelijk geslacht 
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Ontstaan van ziekte

• Gastheer - factoren:

– Afwezig of niet functionele milt

– Voorafgaande infectie met influenzavirus

– Trauma (open verbinding tussen neuskeelholte en hersenvliezen)

– Onderliggende ziekte met verminderde afweer: maligniteit, DM, 
COPD, nier/leverfalen. 

– Afweerstoornis en/of een HIV infectie

• Bacterie - factoren: Virulentie

– Kapsel

– Aanwezigheid pili (betere hechting aan slijmvlies)

– Productie endotoxine

Besmetting

• Besmettingsweg: 

– Van mens op mens

– Druppeltjes door de lucht: hoesten, niezen, spreken of door direct 
contact (bijvoorbeeld zoenen, mond-op-mondbeademing).

• Risico:

– Gezinscontacten: 500-800x verhoogd

– Hulpverleners: 

• 25x verhoogd

• Absoluut risico: 0,8 per 100.000 werknemers die contact met 
patiënt hebben gehad

• Incubatieperiode: 2-10 dagen (meestal 3-4 dagen)
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Besmetting (2)

• Periode van besmettelijkheid: 

– Zolang de bacterie zich in de keel bevindt  24 uur na start 
antibiotica

• Advies: beschermende maatregelen (mondmasker) 

• Chemoprofylaxe: bij onbeschermde blootstelling aan 
luchtwegsecreet < 24 uur van eerste antibiotica

Casus

SEH

Aanloper: 2 jr jongen, voorheen gezond, volledig gevaccineerd

• Aantal uur “niet lekker en hangerig”, “voelt warm aan”

• 2 x iets gebraakt

• Moeder erg ongerust
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Casus

Lichamelijk onderzoek

‘ABC…easy as…123’

Casus

Lichamelijk onderzoek

A: geen hoorbare ademhaling

B: AH 30/min, geen dyspneu, saturatie 98%

C: HA 120/min, bloeddruk 85/50, warme acra, cap refill< 3 sec, natte
luier

D: AVPU = A (EMV = max), afwerende houding

E:  Temp 38,4ºC, verder geen bijzonderheden
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Casus

Acties:

• Dokter bellen dat patiënt er is

• Spoed?

Casus

Na 30 min: moeder komt je halen - zieker en vlekjes…

A: geen hoorbare ademhaling

B: AH 40/min, iets intrekken, Sat 99%

C: HA 150/min, bloeddruk 85/50,

koude acra, cap refill 3 sec

D: AVPU=V, afwerende houding

E:  Temp 39,4ºC

Huid: vlekjes
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Casus

Na 30 min: moeder komt je halen - zieker en vlekjes…

A: geen hoorbare ademhaling

B: AH 40/min, iets intrekken, Sat 99%

C: HA 150/min, bloeddruk 85/50,

koude acra, cap refill 3 sec

D: AVPU=V, afwerende houding

E:  Temp 39,4ºC

Huid: vlekjes

Casus

Acties

A: geen hoorbare ademhaling

B: AH 40/min, iets intrekken, Sat 99%

C: HA 150/min, bloeddruk 85/50,

koude acra, cap refill 3 sec

D: AVPU=V, afwerende houding

E:  Temp 39,4ºC

Huid: vlekjes

SHOUT FOR HELP

 Expectatief

 O2, monitor

 IV toegang, kweek, 
lab (DEFG), vullen, ab

 Expectatief
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Casus

IV-toegang

• Hoe

– Groot perifeer infuus

• Hoeveel

– Minimaal 2 toegangswegen

• Hoe snel

– < 1 min

Als infuus niet lukt…

Casus

Botnaald

https://youtu.be/c9rLJCp773o
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Casus

Vulling

• Hoeveel

– 20 ml/kg per keer

• Wat 

– Kristalloid (Ringerlactaat)

– Bij multipele vullingen, na 3-4x, geef bloed 15 ml/kg

• Hoe snel

– In 5-10 min (op de hand)

• Maximaal

– Na 40 ml/kg beoordeel longen

– Na 60 ml/kg evt intubatie

Casus

30 min na 1e vulling:

A: snurkende ademhaling

B: AH 50/min, intrekken, sat 93% met O2

C: HA 190/min, bloeddruk 65/30, koude acra

cap refill >3 sec

D: AVPU=P,  apathisch

E:  Temp 39,4ºC

Huid: vlekjes breiden uit
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Casus

30 min na 1e vulling:

A: snurkende ademhaling

B: AH 50/min, intrekken, sat 93% met O2

C: HA 190/min, bloeddruk 65/30, koude acra

cap refill >3 sec

D: AVPU=P,  apathisch

E:  Temp 39,4ºC

Huid: vlekjes breiden uit

Casus

Septische shock
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Shock

• Acuut levensbedreigend syndroom van circulatoir falen, dat leidt 
tot:

– Onvoldoende toevoer van O2 en voedingsstoffen

– Onvoldoende afvoer van afvalstoffen

• Gevolg van acuut zuurstoftekort in de cellen:

– Anaerobe stofwisseling

– Lactaatacidose

– Functieverlies van de cel

– Celdood

– Orgaanfalen

– Overlijden

Shock

• Bloed 

– intravasculair volume ⇔ extracellulair volume

• Hart

– vullingsdruk (preload)

– contractiekracht (myocardfunctie)

– uitstroomweerstand (afterload)

• Vaten

– distributie door het lichaam (vaattonus)
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Oorzaken van shock

• Hypovolemisch

• Distributief (abnormale vaattonus)

• Cardiogeen

• Obstructief

• Dissociatief (verstoorde functie van mitochondriën)

Oorzaken van shock

• Hypovolemisch

– Bloedverlies, gastro-enteritis, invaginatie

• Distributief (abnormale vaattonus)

• Cardiogeen

• Obstructief

• Dissociatief (verstoorde functie van mitochondriën)
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Oorzaken van shock

• Hypovolemisch

– Bloedverlies, gastro-enteritis, invaginatie

• Distributief (abnormale vaattonus)

– Sepsis, anafylaxie, ruggenmergletsel

• Cardiogeen

• Obstructief

• Dissociatief (verstoorde functie van mitochondriën)

Oorzaken van shock

• Hypovolemisch

– Bloedverlies, gastro-enteritis, invaginatie

• Distributief (abnormale vaattonus)

– Sepsis, anafylaxie, ruggenmergletsel

• Cardiogeen

– Ritmestoornissen, cardiomyopathie, myocarditis, hartfalen

• Obstructief

• Dissociatief (verstoorde functie van mitochondriën)
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Oorzaken van shock

• Hypovolemisch

– Bloedverlies, gastro-enteritis, invaginatie

• Distributief (abnormale vaattonus)

– Sepsis, anafylaxie, ruggenmergletsel

• Cardiogeen

– Ritmestoornissen, cardiomyopathie, myocarditis, hartfalen

• Obstructief

– Congenitale hartafwijking (CoA, HLHS, AS), 
spanningspneumothorax, harttamponade

• Dissociatief (verstoorde functie van mitochondriën)

Oorzaken van shock

• Hypovolemisch

– Bloedverlies, gastro-enteritis, invaginatie

• Distributief (abnormale vaattonus)

– Sepsis, anafylaxie, ruggenmergletsel

• Cardiogeen

– Ritmestoornissen, cardiomyopathie, myocarditis, hartfalen

• Obstructief

– Congenitale hartafwijking (CoA, HLHS, AS), 
spanningspneumothorax, harttamponade

• Dissociatief (verstoorde functie van mitochondriën)

– Ernstige anemie, CO vergiftiging, MetHb

����
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Meningococcen sepsis symptomen

• Meningococcensepsis ≠ meningococcenmeningitis

• Sepsis:

– Hoge koorts

– Petechien (niet wegdrukbare bloedinkjes in de huid)

– Ecchymosen

– Grauw zien

– Koude rillingen

– Braken en diarree

– Zuigeling: slecht drinken, sufheid

– NB nekstijfheid / luierpijn: kan afwezig zijn of pas laat optreden!

– Bijnierschorsinsufficientie door bloedingen in bijnierschors

Terug naar de casus…

30 min na 1e vulling:

A: Snurkende ademhaling

B: AH 50/min, intrekken, sat 93% met O2

C: HA 190/min, bloeddruk 65/30

koude acra, cap refill >3 sec

D: AVPU=P,  apathisch

E:  Temp 39,4ºC

Huid: vlekjes breiden uit

SHOUT FOR HELP

 Intubatie

 Beademing

 Vullen en inotropie

 Sedatie bij beademing
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Inotropica

• Warme shock (hyperdynamisch): 

– Hoge cardiac output, lage vaatweerstand

– Vasopressie: noradrenaline

– Bij onvoldoende effect: ondersteuning

hart: adrenaline

• Koude shock:

– Lage cardiac output, hoge vaatweerstand\

hypovolemie

– Ondersteuning hartfunctie: adrenaline

– Latere fase: milrinone (+noradrenaline)

Terug naar de casus…

2 uur na presentatie:

A: Geintubeerd

B: Beademd

C: Centrale lijn, continue vulling nodig

D: Sedatie bij beademing

E:  Temp 39,4ºC

Huid: vlekjes breiden nog steeds uit
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Beloop en complicaties

• Overlijden: 

– Meningitis: 5-10%

– Sepsis: 20-50% binnen 24 uur

• Complicaties die kunnen optreden zijn:

– Multi-orgaan falen (MOF)

– ARDS, pneumonie

– Myocard insufficiëntie, pericarditis

– Inklemming, coma

Beloop en complicaties

• Restverschijnselen

– Leermoeilijkheden en concentratiestoornissen (20%)

– Epilepsie

– Doofheid (10-15%)

– Scheelzien

– Hydrocefalus (1-2%)

– Amputatie van (delen van) ledematen
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Diagnostiek

• Direct grampreparaat: liquor

• Kweek: liquor, bloed

• Antibiotica gegeven voor afname kweken:

– Huidbiopt van een petechie: direct grampreparaat, kweek

– PCR diagnostiek: DNA van bacterie aantonen uit bloed / liquor

• Bepaling subtype in Nederlands referentielaboratorium (uit 
kweek of PCR)

– Verbanden aantonen (hoe gaat de verspreiding?)

– Is er sprake van vaccin falen?

Meningitis belt

• Hoog endemisch voorkomen van vooral groep A meningococ. 
Meningitis epidemieën elke 7-14 jaar
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Informatie

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-meningitis-en-sepsis
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Take to work messages…

• Meningococcen sepsis ≠ Meningococcen meningitis

• Meningococcen sepsis = snel progressief en hoge mortaliteit

• Bescherm jezelf

• SHOUT FOR HELP!

• Vullen, vullen, vullen
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If someone says you are ‘just a nurse’, just remember:

there is no doctor in this world who can set this up!


