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Sternumwondproblematiek 

na een open hart operatie 
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Wie ben ik? 

▪ Sándor van Straten 

▪ 32 jaar 

▪ Gelukkig getrouwd en vader van     
2 prachtige dochters 

▪ Volleyballer 

▪ Trotse Physician assistant 





Inhoud

▪ Welke sternumwondproblematiek kun je verwachten na een OHO?

▪ Wat zijn de oorzaken?

▪ Incidentie 

▪ Vroeger versus het heden

▪ Welke behandelingen zijn er? Schokkende beelden!

▪ Complicaties

▪ Take home message



Wondinfecties na 
OHO

▪ Oppervlakkige wondinfecties

▪ Huid & onderhuids weefsel 
geïnfecteerd 

(Pradeep et al., 2020)

▪ Diepe wondinfecties

▪ Sternum(dehiscentie)

▪ Mediastinitis 

(Kaul, 2017)



Wat vragen aan jullie! 

▪ Hoe vaak komt een 
sternumwondinfectie voor? 

▪ Komt het vaak voor denken jullie?

▪ Bij welke ingreep komt een 
sternumwondinfectie het meest voor?

▪ Bij welke ingreep is het vervelend en 
waarom?

▪ Welke verwekker wordt vaak gekweekt, 
en welke is het meest agressief? 
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Wanneer spreken we van 
een mediastinitis?

Zakwoordenboek der Geneeskunde:

Mediastinitis: Ontsteking van het *mediastinum

Mediastinum: ruimte in de borstkast tussen de beide 
longen, waarin o.a. het hart ligt. 

(Jochems & Joosten 2009)



Mediastinitis 

▪ Wondinfectie;

▪ Micro-organismen in de 
wond/mediastinum 
aanwezig;

▪ Symptomen: roodheid, 
pijn, koorts, pus uit de 
wond, sternale
instabiliteit. 

(Cardiothoracic and Vascular Surgery. (2020)



Risicofactoren voor 
het krijgen van een 
wondinfectie / 
mediastinitis 

▪ Risicofactoren 

▪ Resternotomie 

▪ Slechte wondsluiting

▪ Obesitas

▪ Re-operatie 

▪ Slechte wondgenezing 

▪ DM

▪ Corticoïden gebruik 

▪ COPD

▪ Pneumonie

▪ Dialyse

▪ Langdurige beademing

(Kaul, 2017)



Incidentie van 
wondinfecties

▪ Gegevens uit de incidentiemeting van PREZIES 
(PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance). 
https://www.rivm.nl/prezies.

• Het PREZIES-netwerk is een samenwerkingsverband 
van deelnemende ziekenhuizen en het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

https://www.rivm.nl/prezies


Incidentie van wondinfecties (1) 



Incidentie van wondinfecties (2) 



Vroeger versus heden

▪ Studie in Finland
▪ 29 jaar gekeken naar kenmerken en incidentie van mediastinitis
▪ 2 groepen: 1990-1999 120 (patiënten) en 2004-2014 (50 patiënten)



(The Society of Thoracic Surgeons, 2021)



Kunnen we 
wondinfecties 
voorkomen?
▪ Nee, maar we kunnen wel kritisch blijven. 

▪ Monitoren van de risicofactoren. 

▪ Wellicht een open deur maar: werk 
schoon.  

▪ Minimaal invasieve ingrepen (Robot?)

▪ COPD goed reguleren

▪ DM regulatie

▪ Hearthuggers



Behandeling van 
wondinfectie

▪ Kweken!

▪ Breed spectrum antibiotica

▪ Wond exploratie 

▪ Chirurgisch debridement  → 
verwijderen van necrotisch 
weefsel en pus

▪ Spoelen

▪ VAC therapie

▪ Sluiten van de wond (met een 
pectoralis plastiek)



Benodigdheden 
VAC-therapie 













Wat is de rol van de verpleegkundige?
▪ Assisteren bij de V.A.C. wissel

▪ Vasthouden van sponzen

▪ Psychosociale ondersteuning voor patiënt

▪ Vaak zijn de wissels in het begin pijnlijk

▪ Handjes!!!



Complicaties bij VAC 
therapie?

▪ Rechter ventrikel ruptuur

▪ Respiratoir arrest

▪ Bloeding van grafts

(Cardiothoracic and Vascular Surgery. (2020)

https://nl.dreamstime.com/medische-complicaties-tekstcitaat-over-notebookconcept-achtergrond-image217972376













Voorkomen is 
beter dan 
genezen 

▪ Preventie zou de hoeksteen moeten zijn van alle cardio-thoracale chirurgie. 

▪ Drains tijdig verwijderen

▪ CAD verwijderen

▪ Gebruik van Bactroban

▪ Avond voor OK douchen

https://vereende.nl/actueel/voorkomen-is-beter-dan-genezen/



Voorkomen van 
wondinfecties

▪ Preventie is belangrijk

▪ Signaleren, durf te kijken, voelen, ruiken. 

▪ Symptomen herkennen?

▪ Trek tijdig aan de bel! 

https://elearningmadeeasy.nl/signaleren-wat-en-hoe/



Wat kunnen we nog verbeteren? 

(Miyahara et al., 2014)



Take Home Messages

▪ Sternumwondinfecties komen niet vaak 
voor, maar zijn wel intensief.

▪ Denk goed na en wees kritisch op de 
risicofactoren. 

▪ VAC therapie is slechts een onderdeel 
van de behandeling. 

▪ Preventie is erg belangrijk.

▪ Wees nieuwsgierig en blijf kritisch! 
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Dank voor jullie aandacht!


