Oorspronkelijke stukken

De betekenis van een koude rilling bij patiënten met koorts op de
spoedeisende-eerstehulpafdeling
m.hoogendoorn, j.w.van ’t wout, v.schijf en j.t.van dissel
Een belangrijke reden voor verwijzing van patiënten naar de spoedeisende-eerstehulp(SEH-)afdeling is
koorts. Bij een patiënt met acuut ontstane koorts gaat de
eerste gedachte uit naar een infectie. Door een anamnese en lichamelijk onderzoek gaat de arts na of er lokaliserende verschijnselen zijn en tracht hij zo de aard en de
bron van de infectie vast te stellen. Allereerst gaat het
daarbij om het onderscheid tussen een virale en een bacteriële oorzaak van infectie. Immers, het verloop van
bacteriële infecties is minder voorspelbaar dan dat van
veel virale. Bacteriële infecties kunnen in korte tijd
noodlottig verlopen, maar zijn daarnaast gunstig te beïnvloeden door toediening van antibiotica. Bij een vermoeden van bacteriële infectie wordt daarom een
antimicrobiële behandeling ingesteld, op geleide van het
klinische beeld (inschatting van de ernst van de infectie),
de waarschijnlijke bron van de infectie (de aangedane
tractus) en daarmee samenhangende potentiële verwekkers. Bij de meeste bacteriële infecties is de prognose
minder gunstig als er micro-organismen in de bloedbaan
komen; bij Gram-negatieve sepsis met shock kan de
sterfte oplopen tot 30%.1 2 Uit enkele onderzoeken
blijkt dat de aanwezigheid van een bacteriëmie met eenvoudige klinische parameters niet goed te voorspellen
is.3-6
Een stijging van de lichaamstemperatuur ervaart de
patiënt als rillerigheid. Soms gaan koude rillingen, waarbij de patiënt spierrillingen en klappertanden niet kan
onderdrukken, vooraf aan een acute temperatuurstijging. Vanouds wordt het optreden van koude rillingen
toegeschreven aan aanwezigheid van bacteriën in de
bloedbaan.7 8 Maar het is de vraag of een koude rilling
werkelijk zo specifiek is voor bacteriëmie. Dit is niet bekend, omdat er geen prospectieve onderzoeken aan dit
onderwerp gewijd zijn. Met het hier beschreven descriptieve prospectieve onderzoek probeerden wij meer inzicht te krijgen in de prevalentie van verschillende soorten infecties bij een patiënt die zich presenteert op een
SEH met koorts; hierbij is met name onderzocht wat de
relatie is tussen een koude rilling, bacteriëmie en het
beloop van de ziekte. Een deel van dit onderzoek werd
reeds eerder gepubliceerd.9
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samenvatting
Doel. Nagaan van de samenhang tussen koude rilling, bacteriëmie, soort infectie en klinisch beloop bij patiënten met
koorts op de spoedeisende-eerstehulpafdeling (SEH).
Opzet. Prospectief, descriptief.
Methode. Anamnestische, klinische en microbiologische
gegevens werden geregistreerd van patiënten met koorts
(> 38,2°C rectaal) op de SEH van het Leids Universitair
Medisch Centrum en het Bronovo Ziekenhuis, in de periode
1 februari 1994-31 juli 1995 respectievelijk 1 februari 199631 juli 1997.
Resultaten. Er werden 764 patiënten (424 mannen en 340
vrouwen; mediane leeftijd: 66 jaar) geïncludeerd. Een koude
rilling werd door 270 patiënten (35%) gerapporteerd. Bij 141
patiënten (18%) werden bacteriën uit de bloedkweek geïsoleerd. Het relatieve risico (RR) voor bacteriëmie bij een koude rilling was 2,8 (95%-BI: 2,1-3,8); de positief voorspellende
waarde van een koude rilling voor bacteriëmie was 31% en de
negatief voorspellende waarde 89%. Bij 683 (89%) van de 764
patiënten werd de koorts waarschijnlijk tot zeker veroorzaakt
door infectie, meestal van pulmonale (319 patiënten; 42%) of
urogenitale (112 patiënten; 15%) origine. De positief voorspellende waarde was bij patiënten met luchtweginfecties 24%
en bij patiënten met urineweginfecties 48%. Er overleden 62
patiënten (8%) na een mediane opnameduur van 11 dagen. De
overledenen waren ouder dan ontslagen patiënten (p < 0,01) en
er was ook een statistisch significante samenhang van overlijden met bacteriëmie (RR: 1,1) en met ernstige comorbiditeit
(RR: 6,1).
Conclusie. Er was een sterke samenhang tussen het anamnestisch gegeven van een koude rilling en bacteriëmie, met
name bij patiënten met een urineweginfectie. Ongunstige prognostische factoren waren bacteriëmie, hogere leeftijd en ernstige comorbiditeit.

methode
In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC; opnamecapaciteit 800 bedden) en het Bronovo Ziekenhuis
te Den Haag (opnamecapaciteit 400 bedden) werden
in 2 achtereenvolgende perioden van 18 maanden, 1 februari 1994-31 juli 1995 respectievelijk 1 februari 199631 juli 1997, alle patiënten van 18 jaar en ouder die waren verwezen naar de SEH wegens koorts (gedefinieerd
als een rectale temperatuur > 38,2°C) gevraagd mee te
werken aan dit onderzoek.
Er werd een anamnese afgenomen waarbij onder andere gevraagd werd naar de verwijzer, de duur van de
koorts, het optreden van koude rillingen, het gebruik
van antibiotica en immunosuppressieve medicatie, en
het aanwezig zijn van een onderliggende ziekte. Een
koude rilling werd gedefinieerd als het onwillekeurig ril-

len van de spieren en klappertanden, gedurende tenminste enkele minuten, gevolgd door een stijging van de
lichaamstemperatuur (‘klapperkoorts’). Alleen rillerigheid was onvoldoende en ook twijfelgevallen werden
gescoord als negatief.
Resultaten van lichamelijk, röntgen- en laboratoriumonderzoek werden geregistreerd. De ernst van onderliggende ziekten werd geclassificeerd volgens McCabe en
Jackson, in een van de drie categorieën ‘niet fataal’, ‘uiteindelijk fataal’ en ‘snel fataal’.10
Bij elke patiënt werden bij presentatie op de SEH
2 bloedkweken (aëroob en anaëroob) afgenomen. Empirische, antimicrobiële behandeling werd – indien er
een bacteriële infectie werd vermoed – ingesteld volgens
het antibioticaprotocol van het betreffende ziekenhuis
(bij vermoeden van sepsis een tweedegeneratiecefalosporine én een aminoglycoside). Op geleide van microbiologische kweekuitslagen werd de behandeling later
aangepast.
De patiënten werden klinisch gevolgd en gegevens
betreffende kweekuitslagen, serologisch onderzoek,
röntgenologisch onderzoek, gestelde diagnose, duur en
uitkomst van de opname werden geregistreerd. De behandelend arts van de patiënt nam de beslissingen ten
aanzien van het te voeren beleid, onafhankelijk van de
onderzoeksgegevens.
resultaten
Er werden 764 patiënten geïncludeerd in het onderzoek
(tabel 1). Er werden 70 patiënten binnen 24 uur naar
huis ontslagen en poliklinisch gevolgd; de overigen werden voor een langere periode opgenomen en eerst klinisch gevolgd. De mediane leeftijd bedroeg 66 jaar (interkwartielbereik (tussen P25 en P75): 47-78). De gemiddelde duur van de koorts bij opname bedroeg 1,5 dag. Er
waren 574 patiënten (75%) verwezen door de huisarts,
115 (15%) door een specialist of andere arts en de overige 76 (10%) kwamen op eigen initiatief naar de SEH.
Er hadden 109 patiënten vóór de opname al antibiotica
TABEL 1. Kenmerken van 764 patiënten met koorts (> 38,2°C) die
waren verwezen naar de eerstehulpafdeling van het academisch Leids
Universitair Medisch Centrum, 1 februari 1994-31 juli 1995, en het
algemene Bronovo Ziekenhuis Den Haag, 1 februari 1996-31 juli 1997*

karakteristiek

mediane leeftijd (in jaren)
mannelijk geslacht
onderliggende ziekte†
niet-fataal
uiteindelijk fataal
snel fataal
mediane duur van de koorts
(in dagen)
koude rilling
bacteriëmie
overleden

academisch
ziekenhuis
(n = 464)

algemeen
ziekenhuis
(n = 300)

totaal
(n = 764)

61
274 (59)

73
150 (50)

66
424 (55)

345 (74)
97 (21)
22 (5)

217 (72)
50 (17)
33 (11)

562 (74)
147 (19)
55 (7)

1,0
154 (33)
91 (20)
33 (7)

2,0
116 (39)
50 (17)
29 (10)

–
270 (35)
141 (18)
62 (8)

*Weergegeven zijn aantallen patiënten (%), tenzij anders vermeld.
†Volgens de classificatie van McCabe-Jackson.10

gebruikt; 104 patiënten kregen immunosuppressieve
medicatie wegens een bijkomende ziekte; 562 patiënten
(74%) hadden geen ernstige comorbiditeit (‘niet fataal’); van de overigen hadden 55 (7%) zo’n ernstige onderliggende ziekte, dat zij daaraan binnen enkele weken
tot maanden zouden komen te overlijden (‘snel fatale
ziekte’).
De patiëntenpopulatie in het Bronovo Ziekenhuis
was iets ouder dan die in het LUMC en er werd vaker
een infectie van de luchtwegen gediagnosticeerd
(151/300 (50%) versus 168/464 (36%)). Het optreden
van een bacteriëmie, het type bacterie in de bloedkweek,
het anamnestisch gegeven van een koude rilling en de uitkomst van de ziekenhuisopname waren niet statistisch
significant verschillend tussen de twee ziekenhuizen.
Bij 514 van de 764 patiënten was door de behandelend
arts een kweek van de vermoedelijke bron van infectie
(bijvoorbeeld urine) ingezet. Bij 409 patiënten (54%)
werd een infectie als oorzaak van de koorts als zeker beschouwd op basis van klinische én microbiologische gegevens (een klinisch-evidente bron van infectie met positieve bloedkweek en/of kweek van een onder normale
condities steriel lichaamscompartiment). Op basis van
klinische gegevens en bijvoorbeeld serologisch onderzoek was een infectie hoogstwaarschijnlijk bij nog eens
228 patiënten (30%). Bij 46 patiënten kon een sterk
vermoeden van infectie niet geobjectiveerd worden
door kweken en/of serologisch onderzoek; in deze groep
werd echter ook geen andere verklaring voor de koorts
gevonden. Tenslotte was bij 81 (11%) patiënten de
koorts zeker veroorzaakt door een aandoening anders
dan infectie, bijvoorbeeld longembolie, myocardinfarct,
allergie of hersenbloeding. Een verdeling van de bron
van infectie over de verschillende tractussen en het al of
niet optreden van bacteriëmie zijn weergegeven in tabel
2. Na opname kregen 581 patiënten (76%) antibiotica.
Er hadden 141 patiënten (18%) bij ziekenhuisopname
een bacteriëmie; bij 4 patiënten werd meer dan één type
bacterie in de bloedkweek geïsoleerd (zie tabel 2).
Gram-positieve bacteriën in de bloedkweek betroffen
met name Streptococcus pneumoniae (n = 43) en verschillende soorten streptokokken (n = 20). Staphylococcus aureus werd 7 keer geïsoleerd uit het bloed. In de
groep met een Gram-negatieve bacteriëmie betrof het
Enterobacteriaceae (n = 63; waaronder Escherichia coli
32 maal, Klebsiella-species 17, Proteus mirabilis 9) en
enkele niet-fermenterende bacteriën, waaronder in 7 gevallen Pseudomonas aeruginosa. Bacteriëmie trad op bij
39 van de 112 patiënten met een (hogere-)urineweginfectie (35%) en bij 48 van de 319 patiënten met een
luchtweginfectie (15%) (tabel 3).
Er hadden 270 patiënten (35%) een koude rilling
doorgemaakt, de meesten op de dag van ziekenhuisopname. Leeftijd, geslacht en comorbiditeit waren niet statistisch significant verschillend bij patiënten mét ten opzichte van patiënten zonder een koude rilling. Bij 85 van
de 270 patiënten met een koude rilling (31%) werd een
bacteriëmie gevonden en bij 56 van de 494 patiënten
zonder een koude rilling (11%; relatieve risico (RR) van
koude rilling voor bacteriëmie: 2,8; 95%-BI: 2,1-3,8; zie
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2. Bron of oorzaak van infectie van 764 patiënten met koorts (> 38,2°C) verwezen naar de eerstehulpafdeling van het academisch Leids
Universitair Medisch Centrum, 1 februari 1994-31 juli 1995, en het algemene Bronovo Ziekenhuis Den Haag, 1 februari 1996-31 juli 1997, naar
aantal, sterfte en optreden van bacteriëmie

TABEL

aantal patiënten (%)
totaal

overleden*

met bacteriëmie
totaal*

Gram-positief

Gram-negatief

koorts door infectie
luchtwegen
urinewegen
maag-darmstelsel en galwegen
huid en gewrichten
centraal zenuwstelsel
overige‡
onzeker
koorts, niet door infectie§

319 (42)
112 (15)
71 (9)
42 (5)
21 (3)
72 (9)
46 (6)
81 (11)

27 (8)
7 (6)
3 (4)
1 (2)
3 (14)
8 (11)
5 (11)
8 (10)

48 (15)
39 (34)
19 (27)
8 (19)
5 (24)
20 (28)
2 (4)
–

41
2
6†
8
3
11
0

7
37
17†
0
2
9
2

totaal

764

62 (8)

141 (18)

71†

74†

*De percentages hebben betrekking op de rijtotalen in de tweede kolom.
†Bij 4 patiënten werd meer dan 1 type micro-organisme uit de bloedkweek geïsoleerd.
‡Endocarditis, Salmonella-infectie, malaria, streptokokken, toxische shock.
§Longembolie, myocardinfarct, allergie, hersenbloeding.

tabel 3). Van de 764 patiënten die verwezen waren naar
de SEH wegens koorts was bij 141 (18%) bacteriëmie
gevonden en van deze 141 patiënten hadden 85 (60%)
een koude rilling gehad; daarmee was de positief voorspellende waarde van een koude rilling voor bacteriëmie
31% en de negatief voorspellende waarde 89%.
Het optreden van een koude rilling bij infecties van de
luchtwegen en urinewegen is schematisch weergegeven
in tabel 3. Van de 112 patiënten met een urineweginfectie hadden 58 (52%) een koude rilling gehad, tegen 104
van de 319 patiënten (33%) met een infectie van de
luchtwegen. Bij patiënten met een urineweginfectie was
er een sterkere samenhang tussen een koude rilling en
bacteriëmie (RR: 2,4; 95%-BI: 1,3-4,3) dan bij patiënten
met een luchtweginfectie (RR: 2,3; 95%-BI: 1,3-3,8),
hetgeen eveneens tot uiting komt in de positief voorspellende waarde van een koude rilling voor bacteriëmie
in deze twee groepen, 48 respectievelijk 24%. Er werden
54 patiënten in circulatoire (‘septische’) shock opgenomen. Er verkeerden 28/270 (10%) patiënten met een
koude rilling bij presentatie in circulatoire shock, hetgeen 2 maal zo hoog was als in de patiëntengroep zonder een koude rilling (26/494; 5%; p < 0,025).

Gedurende de ziekenhuisopname overleden 62 patiënten, na een mediane opnameduur van 11 dagen. Er
overleden 7 patiënten in de eerste 24 uur. De gemiddelde leeftijd van overleden patiënten was hoger dan die
van de patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen werden
(72,9 versus 61,4 jaar; p < 0,01). De sterfte ingedeeld
naar de bron van de infectie was als volgt: pneumonie
(n = 27), urineweginfectie (n = 7), maag-darminfectie
(veelal darmperforatie) of galweginfectie (n = 8). Bij
8 overleden patiënten speelde infectie geen belangrijke
rol bij de doodsoorzaak: cerebrovasculair accident (n = 3),
myocardinfarct (n = 4) en lymforeticulaire maligniteit
(n = 1). Bij 20 patiënten speelde ernstige comorbiditeit
een belangrijke rol bij het overlijden (RR: 6,1; 95%-BI:
3,9-9,7). Van de 141 bacteriëmische patiënten overleden
er 18 (13%) en van de 623 patiënten zonder bacteriëmie
44 (7%; p < 0,05; RR: 1,8; 95%-BI: 1,1-3,0). Er was geen
verschil in de sterfte tussen patiënten met een Gram-negatieve of Gram-positieve bacteriëmie (7/70 versus 9/67;
menginfectie: 2/4).
beschouwing
Dit onderzoek, waarin patiëntgegevens van een acade-

TABEL 3. Aanwezigheid van koude rillingen en bacteriëmie bij patiënten die wegens koorts verwezen waren naar de spoedeisende-eerstehulpafdeling van het academisch Leids Universitair Medisch Centrum, 1 februari 1994-31 juli 1995, en het algemene Bronovo Ziekenhuis Den Haag,
1 februari 1996-31 juli 1997

alle patiënten
koude rilling

bacteriëmie
ja

ja
nee
totaal

118

totaal

nee

patiënten met luchtweginfectie

patiënten met urineweginfectie

bacteriëmie

bacteriëmie

ja

nee

totaal

ja

nee

totaal

85
56

185
438

270
494

25
23

79
192

104
215

28
11

30
43

58
54

141

623

764

48

271

319

39

73

112
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misch ziekenhuis gecombineerd werden met die van een
perifeer ziekenhuis, bevestigde de voorlopige conclusies
over de relatie tussen een koude rilling, bacteriëmie en
het beloop van ziekte uit een eerder, kleiner onderzoek.9
Van de patiënten die met koorts naar de SEH van een
academisch en algemeen ziekenhuis verwezen waren,
had 89% (683/764) een infectie, met als belangrijkste
bronnen de luchtwegen (42%) en urinewegen (15%).
Bij 18% (141/764) was er een bacteriëmie; dit percentage komt grofweg overeen met de 19-21% in enkele eerdere onderzoeken onder vergelijkbare patiënten met
‘community-acquired’ infectie.6 11 Bacteriëmie kwam bij
patiënten met een urineweginfectie 2 maal zo vaak voor
als bij patiënten met een luchtweginfectie (35 versus
15%). Dit is volgens verwach-ting, omdat ook in enkele
andere onderzoeken naar bacteriëmie de urinewegen als
meest voorkomende porte d’ entree naar de bloedbaan
geïdentificeerd worden.5 6 12
Aangezien bacteriëmie een prognostisch ongunstig
gegeven is wat betreft de uitkomst van de ziekenhuisopname – het hangt samen met een hogere sterfte – is
in enkele onderzoeken nagegaan of het mogelijk is om
op grond van eenvoudige, bij voorkeur anamnestische
gegevens patiënten met een bacteriëmie te identificeren.3-6 13 14 Er zijn inderdaad variabelen naar voren gekomen die in meer of mindere mate bruikbaar zouden
zijn voor zo’n stratificatie, zoals de hoogte van de temperatuur bij koorts, de mate van leukocytose en linksverschuiving in het bloedbeeld, de serumalbuminewaarde,
leverfunctiestoornissen, nierfalen, trombocytopenie of,
meer in het algemeen, een slechte, algemene conditie van
de patiënt. Hoewel de specificiteit van dergelijke parameters vaak hoog was, bleken de sensitiviteit en negatief
voorspellende waarde daarentegen teleurstellend laag.
Een koude rilling, dit is een sensatie van koude én
onwillekeurige, niet te bedwingen spierrillingen en klappertanden, kan voorkomen bij vele soorten infecties en
uitbreiding van infecties, maar wordt in de leerboeken
vaak toegeschreven aan bacteriëmie.7 8 In een retrospectief onderzoek bij 750 patiënten ouder dan 65 jaar
kon worden berekend dat er een samenhang was tussen
een koude rilling en bacteriëmie (RR: 1,9).4 Ofschoon
het belang van een koude rilling in de anamnese van een
patiënt met koorts algemeen wordt benadrukt, zijn er
opvallend genoeg geen prospectieve onderzoeken verricht naar de samenhang tussen een koude rilling, bacteriëmie en sterfte. In ons prospectief onderzoek bleek
dat het anamnestisch gegeven van een koude rilling statistisch significant vaker voorkwam bij patiënten mét
dan bij patiënten zonder bacteriëmie: het relatief risico
bedroeg 2,8, de positief en de negatief voorspellende
waarde bedroegen 31 respectievelijk 89%. De samenhang tussen koude rilling en bacteriëmie was duidelijker
bij patiënten met een urineweginfectie dan bij patiënten
met een luchtweginfectie. Gezien de hoge negatief voorspellende waarde van een koude rilling in deze laatste
groep patiënten (89%) kan gesteld worden dat, indien
zij anamnestisch geen koude rilling gehad hebben, de
kans op bacteriëmie klein is (11%). Dit gegeven kan een
zinvolle bijdrage zijn bij de risico-inschatting bij de pre-

sentatie van een patiënt op de SER. De uitkomsten
komen overeen met die in eerdere onderzoeken die uitgevoerd zijn bij opgenomen patiënten.5 6 15 16
De sterfte in onze onderzoeksgroep was 8%, hetgeen
overeenkomt met gegevens over vergelijkbare groepen
in de literatuur.1 6 16 De sterfte onder patiënten met een
bacteriëmie was statistisch significant hoger dan die onder patiënten zonder bacteriën in de bloedkweek; ook
dit is conform de gegevens in de literatuur.1 6 16 De sterfte was in het algemene ziekenhuis iets hoger dan in het
academische (10 versus 7%); het verschil was overigens
niet statistisch significant. Het kan verklaard worden
doordat de patiëntengroep in het algemene ziekenhuis
ouder was en er meer patiënten waren met een onderliggend lijden, die naar verwachting op korte termijn
zouden komen te overlijden (zie tabel 1). Het scala aan
bacteriële verwekkers van infectie kwam in beide ziekenhuizen wel goed overeen: E. coli en S. pneumoniae
waren de belangrijkste micro-organismen en werden
ook vaak uit het bloed gekweekt. Een epidemiologisch
onderzoek naar bacteriëmie in een academisch ziekenhuis en 3 algemene ziekenhuizen, uitgevoerd in NoordNoorwegen, liet een vergelijkbaar patroon zien.17
Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door dr.A.Castel,
klinisch chemicus in het Bronovo Ziekenhuis, en door een subsidie van het Bronovo Research Fonds.
abstract
The predictive value of chills in patients presenting with fever to
the casualty department
Objective. To ascertain the correlation between chills, bacteraemia, infection type and clinical progress in patients presenting with fever to the casualty department.
Design. Prospective, descriptive.
Method. Anamnestic, clinical and microbiological data were
registered from patients with fever (> 38.2°C rectal) presenting
to the Casualty Department of the Leiden University Hospital
and the Bronovo Hospital, in the period 1 February 1994-31
July 1995 respectively 1 February 1996-31 July 1997.
Results. A total of 764 patients (424 men and 340 women;
median age: 66 years) were included in the study. A chill was
reported by 270 patients (35%). Bacteria were isolated from
the blood culture in the case of 141 patients (18%). The relative risk (RR) for bacteraemia in the case of a chill was 2.8
(95% CI: 2.1-3.8); the positive predictive value of a chill for
bacteraemia was 31% and the negative predictive value 89%.
For 683 (89%) of the 764 patients the cause of the fever was
probably or certainly an infection, which was mostly pulmonary (319 patients; 42%) or urogenital (112 patients; 15%) in
origin. The positive predictive value was 24% for patients with
respiratory tract infections and 48% for patients with urinary
tract infections. Mortality occurred in the case of 62 patients
(8%) after a median admission period of 11 days. The patients
who died were older than the patients discharged (p < 0.01) and
there was a statistically significant correlation between mortality with bacteraemia (RR: 1.1) and serious comorbidity (RR:
6.1).
Conclusion. There was a strong correlation between the chill
indicated in the anamnesis and bacteraemia, especially in
patients with a urinary tract infection. Bacteraemia, advanced
age and serious comorbidity were unfavourable prognostic
factors.
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Oorspronkelijke stukken

Arteriële zuurstofsaturatie enkele jaren na een meningokokkensepsissyndroom:
ernstige daling na maximale inspanning bij 6 van de 18 onderzochte kinderen*
f.b.plötz, c.s.p.m.uiterwaal, m.riedijk, a.j.van vught en c.k.van der ent
Meningokokkenziekte is nog steeds een gevreesde ziekte. De ernst daarvan varieert van een meningitis met
bacteriëmie via sepsis en sepsissyndroom tot een septische shock. Een fulminant meningokokkensepsissyndroom (MSS) is een septische shock met purpura, die
zich kenmerkt door een zich zeer snel ontwikkelend klinisch beeld van sepsis (tachycardie, tachypneu, koorts),
shock (hypotensie of aanwijzigingen voor orgaanfalen)
en diverse stollingsstoornissen (petechiën, purpura en
ecchymosen).1 2 De incidentie van MSS in Nederland is
geleidelijk toegenomen van 1,1 geval per 100.000 inwoners in 1982 naar 4,3 gevallen per 100.000 inwoners in
1993.3 MSS wordt voornamelijk bij kinderen gezien, met
een piekincidentie rond de 2 jaar. Een tweede piek
*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in JAMA (2001:285;293-4)
met als titel ‘Exercise induced desaturation; a late complication of
meningococcal disease?’
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wordt gezien bij tieners.2 Ondanks verbeteringen in de
behandeling en therapie de afgelopen jaren blijven de
sterfte en morbiditeit hoog; de gemiddelde sterfte is
25-50%.3
Er zijn slechts weinig gegevens omtrent de langetermijnuitkomsten van pediatrische patiënten die de acute
fase van een MSS overleven. In het algemeen geldt dat
er een goede kans is op volledig herstel, behoudens
eventuele huidlaesies en amputaties. Echter, dit is nooit
geëvalueerd bij een adequaat aantal patiënten. Het is
derhalve ook niet bekend of kinderen die een MSS hebben doorgemaakt, longfunctiestoornissen hebben op
lange termijn. Kinderen hebben hierop een verhoogd
risico, enerzijds vanwege de ernst van de onderliggende
ziekte en anderzijds door de vaak langdurige en intensieve beademing tijdens de acute fase.4
Wij onderzochten de incidentie en de aard van eventuele longfunctiestoornissen en de relatie met factoren
tijdens de acute fase van de ziekte.
patiënten en methoden
Patiënten. De gegevens werden verzameld van alle patiënten die gedurende de periode van 1 januari 1995-31
december 1997 opgenomen waren geweest op de kin-

