
4 Infectie preventie 
 
4.1. Isolatie kinderen met een oncologische aandoening binnen een zorgunit 
Er is geen gunstig (beschermend) effect van het geïsoleerd verplegen van immuun-gecompromitteerde patiënten. 
Adviezen ter preventie van infecties: 
Goede basis hygiëne en goede handhygiëne 
Gebruik van schorten is niet verplicht.  
 
Het al dan niet isoleren van patiënten is uiteraard erg locatie gebonden. Op een algemene kinderafdeling waar veel 
infectieuze kinderen zijn kan het wel aangewezen zijn neutropene patiënten te isoleren. 
 
Advies m.b.t. isolatie van oncologie patiënten (uitgezonderd allogene SCT patiënten, waar een separaat advies voor 
geldt). 

1- Autologe SCT: verpleging op een eenpersoonskamer met beschermende* isolatie, mogen niet van de kamer 
af. 

2- Inductie ALL/AML: verpleging op een eenpersoonskamer met beschermende* isolatie, mogen niet van de 
kamer af. 

3- Neutropene patiënt zonder koorts: verpleging op eenpersoonskamer niet noodzakelijk, wel beschermende* 
isolatie. Niet op een kamer met een patiënt met een besmettelijke infectie.  

4- Neutropene patiënt met koorts zonder besmettelijk focus (d.w.z. de meeste patiënten met bacteriemie / 
sepsis) hoeft niet op een eenpersoonskamer, en mag ook op kamer met neutropene patiënt, maar niet op een 
kamer met een patiënt met een besmettelijke infectie. Er wordt wel beschermende* isolatie toegepast. 

5- Neutropene patiënt met koorts met een besmettelijke, infectieuze aandoening (bijv. viraal infect) wordt op 
een eenpersoonskamer verpleegd waarbij bronisolatiemaatregelen worden toegepast in overleg met de 
ziekenhuishygiënist. 

6- Niet neutropene patiënt met dragerschap van resistente micro-organismen (bijv. MRSA of ESBL positieve 
bacteriën) of een andere besmettelijke, infectieuze aandoening wordt verpleegd waarbij 
bronisolatiemaatregelen˚ worden toegepast in overleg met de ziekenhuishygiënist.  

 
*Beschermende isolatie: voorkomen van overdracht van micro-organismen van medewerkers en bezoek naar 
patiënten met een verlaagde weerstand ten gevolge van gebruik van immunosuppressiva of onderliggend lijden. 
Maatregelen: algemene voorzorgsmaatregelen, basis hygiëne en goede handhygiëne. Het dragen van een schort is niet 
verplicht. Het wachten in publieke ruimtes of wachtkamers wordt zo mogelijk vermeden. 
˚Bronisolatie: Voorkomen van overdracht van (resistente) micro-organismen (bacteriën, virussen) tussen patiënten 
onderling en van patiënten naar medewerkers en bezoekers met als doel verspreiding te voorkomen. 
Maatregelen in overleg met de ziekenhuishygiënist. 
 
4.2. Inventarisatiesurveillance kweken en galactomannan. 
In de kliniek worden wekelijks kweken afgenomen en op de polikliniek 1 x per 2-3 weken: een anuswat en een 
keelwat. De uitslagen van de inventarisatie kweken worden gecommuniceerd met de shared care centra, zodat deze 
ook op de hoogte zijn van eventuele resistente micro-organismen of gisten en schimmels. 

 
Bacteriële kweken: 
Komt er uit een inventarisatiekweek onder SDD een ciproxin-resistent micro-organisme, dan wordt de SDD profylaxe 
niet aangepast. Bij empirische antibiotische behandeling bij koorts in neutropenie wordt rekening gehouden met 
dragerschap van resistente bacteriën (zie hoofdstuk 5).  

 
Schimmel/Candida kweken: 
Indien uit de zowel de rectale als de orale inventarisatiekweken een candida wordt gekweekt: 

 Bij een patiënt met itraconazol (indicatie schimmelprofylaxe): geen aanpassing profylaxe.  
 Bij een patiënt zonder itraconazol (geen indicatie schimmelprofylaxe): indien gevoelig voor fluconazol, 

wordt gestart met fluconazol behandeling. Indien ongevoelig voor fluconazol (bijv. C. glabrata) wordt (nog) 
niet gestart met anti-candida-middelen zoals caspofungine. 

  
Galactomannan bepaling: 
Bij kinderen waarbij antischimmel profylaxe geïndiceerd is (zie 4.4) wordt 1 x per week of (indien niet wekelijks in 
het ziekenhuis) 1 x per 2-3 weken een galactomannan afgenomen. Beleid in geval van positieve galactomannan zie 
flowschema hoofdstuk 5.4.2. Bij oplopend galactomannan beleid ook volgens flowschema hoofdstuk 5.4.2.  
 
 
4.3. Antibacteriële “Selectieve Darm Decontaminatie (SDD)”  



Selectieve darm decontaminatie (SDD) is bedoeld om de aerobe, potentieel pathogene micro-organismen te 
onderdrukken of te elimineren terwijl de anaerobe flora en de facultatief aerobe streptokokken werden gespaard. Het 
heeft als doel de kans op infectieuze complicaties te verminderen. 
Het standaardbeleid bestaat uit ciprofloxacine. SDD wordt gegeven aan patiënten met langdurige neutropenie en een 
verhoogde kans op Gram-negatieve bacteriële infecties.  
NB ciproxin profylaxe tijdens aplasie. Tijdens de kuren voor solide tumoren is de patiënt niet in aplasie, dan kan de 
ciproxin dus gestopt worden. Na kuur herstart, het kind prikken om te kijken wanneer hij / zij in aplasie komt en dan 
herstarten wordt niet geadviseerd.  
 
4.3.1 Indicaties 
 
Diagnose Protocol  
Acute lymfatische leukemie  ALL-11 inductie Prot.IA ciprofloxacine 
 ALL-11 inductie Prot.IB ciprofloxacine 
 ALL-11 Prot. M geen  
 ALL-11 SR geen  
 ALL-11 MR eerste 12 weken als ook 

Doxorubicine wordt gegeven (dus niet 
TEL-AML1 pos of Down patiënten) 

ciprofloxacine 

 ALL-11 HRG HR1, HR2, HR3 ciprofloxacine 
 ALL-11 HRG prot. IIa en IIB ciprofloxacine 
 ALL-11 HRG maintenance geen  
 Interfant-06 hele protocol, behalve tijdens 

maintenance 
ciprofloxacine 

Acute myeloide leukemie Alle protocollen ciprofloxacine 
Non-Hodgkin lymfoom Alle protocollen ciprofloxacine 
Ablatieve chemotherapie  Bij start hoge dosis kuur en ASCT ciprofloxacine 
Aplastische anemie/MDS Bij kinderen met neutro’s<0.5 ciprofloxacine 
Neuroblastoom NBL-2009 vanaf start therapie ciprofloxacine 
Wilms tumor Bij start ICE-kuren ciprofloxacine 
Solide tumoren Na eerste periode van koorts in 

neutropenie start G-CSF, indien 
desondanks tweede koortsperiode start 
ciprofloxacine  

ciprofloxacine 

 
4.3.2. Keuze van middel en dosering 
Ciprofloxacine 30 mg/kg/dg in 2x daags (max. 2dd500 mg) 
N.B. Apothekers adviseren soms ciprofloxacine niet met melkproducten in te nemen, omdat het de resorptie mogelijk 
verlaagt. Aangezien het hier als profylaxe wordt gebruikt, en kinderen vaak sondevoeding hebben en om andere 
redenen deze vaak gestopt moet worden, wordt het tegelijk gebruik van melkproducten NIET afgeraden. 
Indien kinderen worden opgenomen met koorts en breedspectrum antibiotica intraveneus worden gestart die ook 
Gram-negatieve bacteriën dekken, moet de ciprofloxacine worden gestaakt. 
 
4.4. Schimmel profylaxe. 
Anti-schimmel profylaxe wordt gegeven aan kinderen met een langdurige neutropenie en (bewezen) verhoogd 
infectierisico op schimmels. Het standaard beleid is itraconazol (suspensie) als aspergillus profylaxe. 
N.B. Er wordt geen itraconazol gegeven in combinatie met wekelijks vincristine, aangezien itraconazol net als 
vincristine wordt gemetaboliseerd via het CYP3A4 van cytochroom P450 in de lever en de kans op toxiciteit van 
vincristine daarmee sterk toeneemt. Bij 3 wekelijks vincristine kan de itraconazol 3 dagen voor tot 1 dag na de 
vincristine tijdelijk gestaakt worden. Bij sterk verhoogde kans op schimmelinfectie kan gedurende deze periode 
eventueel een alternatieve schimmelprofylaxe gegeven worden (bv. ambisome 2x/ week 2.5 mg/kg/dag) 
NB itraconazol profylaxe tijdens aplasie. Tijdens de kuren voor solide tumoren is de patiënt niet in aplasie, dan kan de 
itraconazol dus gestopt worden. Na kuur herstart, het kind prikken om te kijken wanneer hij / zij in aplasie komt en 
dan herstarten wordt niet geadviseerd.  
 
 
4.4.1 Indicaties 
 
Diagnose Protocol  
Acute lymfatische leukemie  ALL-11 inductie Prot.IA geen  
 ALL-11 inductie Prot.IB itraconazol 
 ALL-11 Prot. M geen  



 ALL-11 SR geen  
 ALL-11 MR eerste 12 weken als ook 

Doxorubicine wordt gegeven (dus niet 
TEL-AML1 pos of Down patiënten) 

itraconazol 

 ALL-11 HRG Hr1, HR2, HR3 itraconazol 
 ALL-11 HRG prot. IIa geen  
 ALL-11 HRG prot. IIB itraconazol 
 ALL-11 HRG maintenance geen  
 Interfant-06 hele protocol, behalve tijdens 

inductie, eerste 4 weken van 
OCTADA(D) en maintenance 

itraconazol 

Acute myeloide leukemie Alle protocollen itraconazol 
Non-Hodgkin lymfoom Alle protocollen itraconazol 
Ablatieve chemotherapie  Bij start hoge dosis kuur en ASCT itraconazol 
Aplastische anemie/MDS Bij kinderen met neutro’s<0.5 itraconazol 
Neuroblastoom NBL-2009 vanaf start therapie itraconazol 
Wilms tumor Bij start ICE-kuren itraconazol 
Solide tumoren  geen  
 
 
4.4.2. Keuze van middel en dosering 
Itraconazol 5 mg/kg/dg (max.200 mg/dg). 
Itraconazol alleen als suspensie voorschrijven (betere resorptie), bij voorkeur 2 uur tevoren en 1 uur na inname geen 
voeding, vocht of mondspoelen. Het gebruik van Losec kan de resorptie verminderen. Gezien grote intra- en 
interindividuele verschillen m.b.t. de resorptie is het gebruik van itraconazol capsules niet zinvol.  
 
4.5. Candida profylaxe 
Primaire candida profylaxe is niet geïndiceerd. Komt uit de inventarisatie (SDD) kweken uit zowel rectum als keel 
een candida zonder dat er anti-schimmel profylaxe (itraconazol) wordt gegeven, dan kan fluconazol worden gegeven 
indien de candida hiervoor gevoelig is. Mocht uit de inventarisatie (SDD) kweken uit zowel rectum als keel een 
candida worden gekweekt, onder itraconazol, dan heeft dit geen therapeutische consequenties. De itraconazol wordt 
gewoon gecontinueerd.  
 
4.6. Pneumocystis Carinii Pneumonie (PCP) profylaxe 
 
4.6.1 Indicaties 
Hematologische (pre)maligne aandoeningen zoals leukemie, NHL, LCAL en ernstige aplastische anemie, MDS, tot 3 
maanden na stop therapie. Tevens na stamceltransplantatie en na fludarabine, alemtuzumab, antitumor necrosis factor 
en temozolomide en bij langdurig steroïden gebruik (bijv. bij hersentumoren / metastases). Geen PCP profylaxe bij 
chemotherapie voor solide tumoren. 
De standaard PCP profylaxe is cotrimoxazol. Bij beenmergdepressie kan ook gekozen worden voor pentamidine 
(inhalatie of intraveneus).  
 
4.6.2. Keuze van middel en dosering 
1.Cotrimoxazol 
Dosering 3/15 mg/kg/dg in 1 dd (max. 960 mg 1 dd), 3 x per week op opeenvolgende dagen, niet op ‘MTX-dag’.  
Tijdens de hoge dosis MTX kuren dient cotrimoxazol gestaakt te worden vanaf 48 uur voorafgaand aan MTX infusie 
tot 7 dagen na de stop van de MTX infusie. Om praktische redenen kan cotrimoxazol gedurende protocol M gestaakt 
worden. 
 
2. Pentamidine intraveneus 
Indien cotrimoxazol niet verdragen wordt (teveel neutropenie).  
Dosering: 4 mg/kg/gift, geen maximum dosering. 1 x per 3 a 4 weken. 
Er is een mogelijkheid van een allergische reactie, daarom wordt frequent de bloeddruk / pols gecontroleerd:  
 1e gift: 1e uur a 15 minuten, daarna a 1 uur tot 1 uur na het inlopen. 
 Vervolg giften: 1e uur a 30 minuten, daarna a 1 uur tot 1 uur na het inlopen 
Tevens klaarleggen clemastine 0.025 mg/kg (max 2 mg), hydrocortison 10 mg/kg (max 100 mg), zo nodig adrenaline 
en vulling met NaCl 0.9%. 
NB cave nierfunctie stoornissen, voor dosis aanpassing zie kinderformularium 
 
3. Pentamidine spray 
Dosering 300 mg voor kinderen van alle leeftijden, 1x per 4 weken. 
Specifieke maatregelen moeten worden getroffen voor de medewerkers omdat het een risicogeneesmiddel is.  



 
4. Dapson 
1 x per week 4 mg/kg (max 200 mg) 
 
5. Atovaquone 
Leeftijd 0-4 maanden: 1 dd 30 mg/kg 
Leeftijd 4 maanden – 2 jaar: 1 dd 45 mg/kg 
Leeftijd 2-12 jaar: 1 dd 30 mg/kg 
Leeftijd> 12 jaar: 1 dd 1500 mg 
 
4.7 Streptokokken profylaxe. 
Na een hoge dosis ARA-C (>1,0 g/m2 cumulatief per kuur, bv ADE, MIDAC) is er een relatief grote kans 
op een infectie met een Streptococcus viridans en evt. een ARDS. Daarom penicilline profylaxe, start bij 
begin van de kuur, tot aan einde neutropene periode. (dosering broxil 50 mg/kg in 3 dd po of penicilline 
60000 IU/kg/dg in 4 dd i.v.) 
Indien desondanks koorts optreedt, dient rekening gehouden te worden met een penicilline ongevoelige 
streptokok en dient de empirische antibiotische therapie in ieder geval vancomycine te bevatten. 
 
4.8 Profylaxe plaatsing centraal veneuze lijn. 
Bij het inbrengen van een centraal veneuze lijn wordt er geen antibiotische profylaxe gegeven. 
 
4.9 Profylaxe tijdens autologe stamceltransplantatie 
Tijdens een hoge dosis chemokuur met autologe stamceltransplantatie wordt standaard ciprofloxacine en itraconazol 
gegeven. Bij positieve serologie voor herpes simplex virus (HSV) wordt er profylactisch gestart met valaciclovir. 
PCP-profylaxe wordt gestart vanaf 28 dagen na transplantatie. 
 
 
4.10 Varicella Zoster Virus 
 
4.10.1 Waterpokken contact 
Bij alle patiënten die cytostatica gebruiken wordt bij diagnose van de maligniteit een varicella zoster 
antistoffen titer geprikt. Alle kinderen mogen naar school / kinderdagverblijf. Kinderen met een positieve titer mogen 
ook naar school, als er een kind is met waterpokken. Een immuun gecompromitteerd kind met een negatieve titer 
(<16), dat in aanraking komt met een kind met waterpokken (2 dagen voor de blaasjes ontstaan zijn totdat alle blaasjes 
zijn ingedroogd) komt 
in aanmerking voor ZIG (varicella zoster immuunglobuline). Deze ZIG moet gegeven worden binnen 48 uur, max 72 
uur na het contact. Na toediening is er gedurende 14 dagen een beschermende titer. Mocht zich daarna 
wederom een contact voordoen, dan wederom ZIG. 
Incubatietijd: 10-21 dagen. NB na ZIG toediening 10-28 dagen 
Isolatie in de kliniek: 8-21 dagen na het contact, na ZIG 8-28 dagen. 
Dosering:   < 2 kg:   100 IE im  
   2-10 kg  200 IE im 
   10-30 kg  400 IE im 
   > 30 kg  600 IE im 
 
4.10.2 Valaciclovir profylaxe 
Indicaties : 
Indien kinderen de waterpokken hebben doorgemaakt en vervolgens na een eerste herpes zoster episode weer opnieuw 
een herpes zoster krijgen dan is profylaxe geïndiceerd. Profylaxe kan overwogen worden bij recidiverende herpes 
labialis infecties. Na autologe stamceltransplantatie moet eveneens gestart worden met profylaxe (zie 4.8). Dit geldt 
ook voor patiënten na chemotherapie die T-cel depletie geven: bijv clofarabine, fludarabine, ATG.  Ook als het 
behandel protocol het specifiek voorschrijft. 
Dosis: 20 mg/kg/d in 2 dd (max. 1000 mg) 
Duur profylaxe: tot 3 maanden na stop chemotherapie. 
 
4.11 Mazelen 
Mazelen is een in Nederland weinig meer voorkomende infectie, echter voor immuun gecompromitteerde 
patiënten levensgevaarlijk. Het advies is dan ook om bij mazelen op school, immuun gecompromitteerde 
patiënten thuis te houden. Als de patiënt gevaccineerd is en een goede titer heeft kan hij wel naar school. 
Als er toch contact is van een seronegatieve immuun gecompromitteerde patiënt, wordt mazelen immuunglobuline 
gegeven. 
 
4.12 Vaccinaties 



Hoewel er weinig evidence voor is, worden tijdens chemotherapie geen vaccinaties gegeven, omdat patiënt 
geen of onvoldoende antistoffen maakt. Dit geldt met name voor levend verzwakte vaccins; er is wel antilichaam 
vorming na 2 of 3 herhaalde vaccinaties. De antilichaam vorming is duidelijk minder bij ALL en (N)HL dan bij solide 
tumoren. Een griepprik kan gegeven worden maar antilichaam vorming is laag waardoor de beschermende werking 
nihil is. De griepprik wordt dan ook niet aangeraden. Wel kan het zinvol zijn het gezin te vaccineren. 
Vaccinatie tegen meningokok serogroep C kan gewoon gebeuren, het effect lijkt voldoende. 
Vaccinaties worden “ingehaald” 6 maanden na stop van de therapie. 
 
4.13 Irinotecan 
Bij Irinotecan toediening ook starten met ceftibuten (Cedax®) ter vermindering van de diarree. Cedax 
suspensie 180 mg/5 ml. Dosis: 10 mg/kg in 2 dd, max. 400 mg/dag. Start 5 dagen voor irinotecan tot 
21dagen na start (totaal 26 dagen). 
 
4.14 Granulocyt colony stimulating factor (G-CSF) 
4.14.1 Als infectie profylaxe. 
Indicatie: G-CSF wordt niet standaard gegeven, behalve als het behandelingsprotocol het 
voorschrijft. Bij solide tumoren kan het gegeven worden na een eerste periode van koorts bij 
neutropenie (Als daarna toch weer opname voor koorts SDD overwegen).  
Bij hematologische maligniteiten wordt het gebruikt als rescue ten tijde van een ernstige sepsis periode bij 
neutropenie. 
Neupogen (filgrastim) dosering 5 ug/kg/dag (als infectie profylaxe) subcutaan (denk hierbij aan het gebruik van de 
Insuflon!). Start 24-48 uur na de laatste cytostatica gift, duur 10 dagen of zoveel korter als nodig 
aan de hand van het bloedbeeld 
● Neulasta (pegfilgrastim) dosering 100 ug/kg (max. 6mg) eenmalig subcutaan 24-48 uur na de laatste cytostatica gift. 
 
4.14.2 Ter mobilisering van stamcellen bij een stamcelaferese
Dosering 10 ug/kg/dag als G-CSF gegeven wordt in het kader van de stamcelaferese. Op de dag van oogsting kan 
het twee keer daags gegeven worden.  
Gedurende de eerste dagen kan het leucocyten getal nog snel oplopen. Bij een leucocyten 
getal > 50 x 109 de G-CSF tijdelijk onderbreken. 
 
4.15 Na milt extirpatie / bestraling of bij functionele asplenie 
Profylaxe en vaccinatie volgens RIVM advies 
 

 


