
 

 

 

 

 

Gezamenlijke aanpak endocarditis in de regio Rotterdam Rijnmond 

Informatiebrief Endocarditis Team Erasmus MC 

 

 

 

Geachte collega, 

 

Per 1 januari 2016 is, ter bevordering van de zorg voor patiënten met (een verdenking op) 

(kunstklep-)endocarditis in de regio, het endocarditis team ingesteld in het Erasmus MC. 

In onderstaande brief leest u wat het endocarditis team inhoudt, waar het voor bedoeld 

is, en hoe u patiënten kunt bespreken met, danwel verwijzen naar het endocarditis team. 

 

Introductie 

Endocarditis is een complex ziektebeeld waarbij de diagnose soms lastig te stellen is, 

zeker in het geval van kunstklependocarditis.  Het is dan ook niet voor niets dat de meest 

recente ESC richtlijnen1 aangeven dat elke patiënt met een gerede verdenking op 

endocarditis idealiter besproken wordt in een expertise team (“endocarditis team”), en dat 

patiënten met een gerede verdenking op gecompliceerde of  kunstklependocarditis daar 

laagdrempelig naar worden verwezen.  

Daarnaast hebben recente ontwikkelingen op het gebied van beeldvorming bij 

(kunstklep)endocarditis ertoe geleid dat CT-angiografie (CTA), en voor kunstkleppen 

zowel CTA als PET/CT, als aanvullende diagnostische middelen (en criteria) zijn 

toegevoegd aan de richtlijnen. Beeldvorming van kunstkleppen met CTA, evenals 

beeldvorming van het hart middels PET en interpretatie van deze beelden in het kader 

van endocarditis, vereist -mede gezien de verscheidene pitfalls die zich hierbij kunnen 

voordoen2- echter een ruim referentiekader.  

                                                           
1 Habib G, Lancellotti P et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis. Eur Heart J 2015;36(44);3075-128.  
2 Scholtens AM, Swart LE et al. Potential confounders in 18F-FDG-PET/CT imaging of suspected prosthetic heart valve endocarditis. 
JACC Imaging 2016 [article in press].  



Het Endocarditis Team in het Erasmus MC 

Om aan deze aanbevelingen van de ESC gehoor te geven, is per 1 januari 2016 in het 

Erasmus MC het endocarditis team ingesteld, bestaande uit cardiologen (uit het Erasmus 

MC en omliggende centra), cardiothoracaal chirurgen,  artsen-microbioloog, internist-

infectiologen,  radiologen en nucleair geneeskundigen. Collegae uit de regio Rijnmond 

kunnen patiënten met (een verdenking op) (kunstklep)endocarditis aanmelden voor 

bespreking binnen dit endocarditis team. Afhankelijk van de situatie, het stadium van de 

diagnose en toestand van de patiënt zijn er verschillende mogelijkheden: 

▪ Bespreking in het endocarditis team. Uw patiënt wordt multidisciplinair 

besproken in het endocarditis team, waarbij de reeds verrichte diagnostiek 

opnieuw beoordeeld kan worden en -in het geval van verdenking op endocarditis- 

eventuele aanvullende diagnostiek (zoals CTA of PET/CT) overwogen kan worden. 

Ook alle patiënten waarbij de diagnose al duidelijk is kunnen worden aangemeld 

voor bespreking, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een gecompliceerd 

beloop, er gekozen moet worden voor een (operatieve) behandelstrategie of een 

gekozen behandeling niet aanslaat.  

▪ Aanvullende diagnostiek tijdens dagopname voor verdenking kunstklep-

endocarditis. Naar aanleiding van bespreking binnen het endocarditis team of 

telefonisch overleg kan aanvullende diagnostiek gewenst zijn, met name bij 

patiënten met een kunstklep of ander kunstmateriaal (zoals pacemakers, ICDs, 

leads of materialen die gebruikt worden bij congenitale hartoperaties). Patiënten 

kunnen dan aangemeld worden voor een dagopname (op de dagbehandeling of 

medium care), van waaruit zij aanvullende beeldvorming in de vorm van PET/CT, 

CTA en zo nodig ook (opnieuw) TEE ondergaan. Nadien komt het endocarditis 

team samen om de patiënt en de verkregen beelden multidisciplinair te bespreken 

en een werkdiagnose en behandeladvies op te stellen. U wordt hier als verwijzer 

daarna zo snel mogelijk telefonisch en schriftelijk over geïnformeerd.  

▪ Overname naar Erasmus MC. In het geval van kunstklependocarditis of 

gecompliceerde endocarditis van een natieve klep (zoals gedefinieerd in de 

richtlijnen als: endocarditis met hartfalen, een abces, septische embolieën, 

neurologische complicaties of een congenitale hartziekte), kan naar aanleiding van 

bespreking binnen het endocarditis team, of -in geval van spoed- in overleg met 

de dienstdoend cardioloog of thoraxchirurg, besloten worden om de patiënt over 

te nemen.  

 

 

  



Verwijzen naar het Endocarditis Team 

Een patiënt verwijzen voor bespreking binnen het endocarditis team kan via dezelfde 

route als een aanmelding voor het reguliere hartteam: via het secretariaat thoraxchirurgie, 

gaarne onder vermelding van het Endocarditis Team. Wanneer u een patiënt verwijst voor 

bespreking, aanvullende beeldvorming middels PET/CT en CTA, of voor overname, vragen 

wij u om in ieder geval de volgende gegevens van de patiënt aan te leveren:  

▪ algemene patiëntgegevens, inclusief voorgeschiedenis en huidige medicatie. 

▪ anamnese, lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek, kweken, etc., met 

daarbij speciale aandacht voor: 

o de eerste ziektedag en het klinische beloop sindsdien; 

o startdatum van antibiotica, welk type antibiotica van wanneer tot wanneer 

zijn gegeven (incl. doseringen), en eventuele allergieën voor antibiotica; 

o uitslagen van alle kweken (ook de negatieve), met afnamedatum en 

gevoeligheid voor antibiotica (bij streptococcen ook penicilline MIC). 

o de meest recente infectieparameters (temperatuur, CRP, leukocytengetal) 

en infectieparameters bij opname; 

o en een recente nierfunctie (creatinine en eGFR), leverfunctie (ASAT/ALAT). 

▪ alle echocardiografie verslagen en beelden. Deze kunnen via de reguliere weg 

naar het secretariaat van de Thoraxchirurgie worden verzonden per post of bode, 

of via EVOCS geadresseerd worden aan het Erasmus MC - Endocarditis Team. 

▪ eerdere CT beeldvorming van het hart of de thorax (ongeacht de indicatie). 

 

Bij kunstkleppen, pacemakers of ICDs vragen wij daarnaast speciale aandacht voor: 

▪ het type klep/device, de positie, implantatiedatum, eventuele postoperatieve 

complicaties, eerdere infecties of endocarditis; 

▪ het operatieverslag (indien patiënt niet in het Erasmus MC is geopereerd), met 

name of er gebruik gemaakt is van chirurgische lijmmiddelen (BioGlue); 

▪ de lengte en een recent lichaamsgewicht van patiënt; 

▪ eventuele contra-indicaties voor contrastmiddelen; 

▪ en eerdere overige beeldvorming na klepimplantatie, inclusief CT en PET/CT (ook 

indien verricht voor andere -bijvoorbeeld oncologische- indicaties). Ook deze 

kunnen via EVOCS worden verstuurd naar het Erasmus MC – Endocarditis Team. 

Aanmelding/Verwijzing Endocarditis Team Inzending patiëntgegevens en beelden 

  

Secretariaat Thoraxchirurgie: 010 – 70 35412 Secretariaat Thoraxchirurgie EMC 

Dienstdoende (urgent): 010 – 70 40704 Kamer Bd-555 

  ’s-Gravendijkwal 230 

Contact (coördinator/planning)  3015 CE Rotterdam 

  

Telefoon: 010 – 70 33558 Fax: 010 – 70 33993 

E-mail: endocarditis@erasmusmc.nl EVOCS:  Erasmus MC - Endocarditis

  

 



Integratie met medisch wetenschappelijk onderzoek 

Alle patiënten die besproken worden in het endocarditis team worden geregistreerd in 

een databestand voor kwaliteitsdoeleinden en eventueel toekomstig medisch 

wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast worden patiënten die verwezen worden voor 

aanvullende beeldvorming in het kader van een prospectieve studie naar de 

diagnostische waarde van PET/CT bij verdenking op kunstklependocarditis (PERSPECTIVE 

studie, MEC-2016-023) om geschreven consent gevraagd voor het gebruik van hun 

medische gegevens voor wetenschappelijke doeleinden. 

 

Vragen?  

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, schroom dan niet om contact op 

te nemen met de coördinator (010 70 33558) of via endocarditis@erasmusmc.nl. Voor 

aanmeldingen of verwijzingen kunt u contact opnemen met het secretariaat 

Thoraxchirurgie (010 70 35412). De informatie in deze brief is ook terug te vinden op 

onze website: www.endocarditis.nl.  

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

 

Namens het Endocarditis Team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

L.E. Swart dr. R.P.J. Budde prof. dr. J.W. Roos-Hesselink 

arts-onderzoeker radioloog cardioloog 
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